Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 1, 2
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Využitie násobenie a delenia pri riešení rôznych typov úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát), násobok čísla
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
spamäti
násobilka
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
matematizácia reálnej situácie
a delenie v číselnom obore do 100
jednoduché slovné úlohy
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
aplikačné úlohy
x vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na násobenie
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie
a delenie v obore násobilky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 1
Využitie násobenia a delenia
v rôznych typoch úloh

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o pretrvávajúcej zime a zimných
športoch (lyžovaní).
Strana je zameraná na využitie násobenia a delenia pri riešení rôznych úloh. Žiaci
na nej riešia slovné úlohy na násobenie a delenie, príklady na sčítanie a odčítanie
čísel v obore do 100 a príklady na násobenie a delenie v obore násobilky. V dolnej
časti strany je vymedzený priestor s menovkou pre žiaka na napísanie svojho
mena a iných údajov slúžiacich na identifikáciu svojho zošita.
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 slovnú úlohu na delenie (typu rozdelenie daného čísla na
daný počet rovnako veľkých častí) pomocou delenia, postupného sčítania, alebo
odčítania. Samotnej slovnej úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor
o výťahoch (na čo slúžia, ako uľahčujú ľuďom život, či sa s nimi už žiaci stretli a
kde).
Poznámka: V zadaní je sformulovaná otázka (Koľko jázd smerom hore musí výťah urobiť, aby odviezol
12 osôb?). V prípade potreby žiakom vysvetlíme jej presný význam. Povieme im, že výťah musí odviezť
hore všetkých 12 osôb (nesmie zostať žiadna) pri najmenšom počte jázd. Zápis slovnej úlohy nie je
v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať neskôr (postupnými krokmi). Žiaci
môžu zápis zostaviť. Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na
presnej forme zápisu. Mal by však obsahovať všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej
úlohy. Vedľa slovnej úlohy je priestor na zakreslenie riešenia.

V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie typu a . b, prípadne na
určenie súčtu rovnakých sčítancov. Samotnej slovnej úlohe môže predchádzať
motivačný rozhovor o učení sa v škole, pracovnom poriadku na lavici,
hygienických zásadách pri písaní (správnom sedení, držaní tela). Žiaci riešia úlohu
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
viacnásobným sčítaním alebo pamäťovým spojom z násobenia v obore násobilky.
Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť znázornením situácie (6 kôpok po
štyri ceruzky, po štyri gombíky, po štyri fazuľky a pod.).
Poznámka: Zápis slovnej úlohy nie je v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme
venovať neskôr (postupnými krokmi). Žiaci môžu zápis zostaviť. Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na presnej forme zápisu. Mal by však obsahovať všetky údaje
potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy. Vedľa slovnej úlohy je priestor na zakreslenie riešenia.

V tretej úlohe žiaci riešia príklady a vyfarbujú políčka podľa farieb určených pre
dané výsledky. Samotnej úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor o lyžovaní
(bežeckom lyžovaní), lanovkách (ako uľahčujú prepravu turistov, lyžiarov). Pri
práci môžu postupovať ľubovoľným spôsobom. Môžu najprv vypočítať všetky
príklady, napísať k nim výsledky a potom podľa výsledkov vyfarbiť políčka. Alebo
môžu vypočítať príklad a hneď vyfarbiť políčko príslušnou farbou. Pri práci môžu
využiť pomocný papier, alebo zošit na výpočty.
Poznámka: Jednotlivé plôšky na vyfarbovanie sú zámerne vytvorené tak, aby po ich vyfarbení zostali
žiakom niektoré časti objektov nevyfarbené (rukávy lyžiara, ruky snehuliaka a podobne). Je to z toho
dôvodu, aby si žiaci precvičovali pozornosť, postreh a precíznosť pri riešení danej úlohy.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 2
Využitie násobenia a delenia
v rôznych typoch úloh, určovanie
častí z celku
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Doplňujúce zamestnanie: Po vyriešení úlohy môžeme žiakom zadať, aby vyfarbili
zvyšné časti obrázka podľa svojej fantázie. Prípadne si môžu medzi sebou
navzájom (aj vo dvojiciach) zadávať ľubovoľné príklady na násobenie, delenie,
sčítanie, odčítanie, ktoré vedia vypočítať.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o obchode a nákupoch. Strana je
zameraná na využitie násobenia a delenia pri riešení rôznych typov úloh. Žiaci na
nej riešia jednoduchú slovnú úlohu typu delenie čísla na daný počet rovnako
veľkých častí (na dve časti – polovice), slovnú úlohu na porovnávanie čísel v obore
do 1 000, úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky a aplikačné úlohy
a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie.
V prvej úlohe žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu typu delenie čísla na daný počet
rovnako veľkých častí (na dve časti – polovice).
Lúčny koník Skočko, žiakom radí, akým spôsobom vypočítajú polovicu. Žiaci si
najprv prezrú ilustrácie tovaru a povedia, koľko stoja tieto predmety pred
zlacnením. Potom určia polovicu z danej sumy a zapíšu ju do okienok. Riadky
slúžia na prípadné výpočty (príklady na delenie číslom 2). Žiaci však môžu úlohu
riešiť aj pomocou modelov papierových peňazí, alebo priamou manipuláciou
s predmetmi, ktoré rozdelia na dve rovnaké kôpky (fixky, ceruzky...). Vtedy stačí,
ak rovno zapíšu výsledok (cenu po zlacnení).
Poznámka: Žiaci sa môžu zahrať na obchod a dané situácie si znázorniť.

Doplňujúce zamestnanie: V hre na obchod môžu pokračovať aj po vyriešení úlohy.
Na stôl (lavicu) si položia ľubovoľné predmety, vyrobia cenovky a riešia ďalšie
úlohy.
V druhej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu na porovnávanie.
Určujú a píšu 3 čísla, ktoré sú menšie ako číslo 289.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci riešia úlohu s využitím nerovníc na propedeutickej úrovni.

V tretej úlohe žiaci hľadajú podľa vzoru také dvojice s príkladmi na násobenie
a delenie, ktoré tvoria jednu matematickú situáciu. Vzor: 10 . 3 = 30, 30 :10 = 3.
V štvrtej úlohe žiaci a) dopĺňajú správne čísla podľa počtu štvorčekov. Pri riešení
úlohy s chýbajúcimi číslami si môžu pomôcť vyfarbovaním (podľa vzoru). Najprv
vyfarbia štvorčeky predstavujúce počet vyjadrený prvým sčítancom. Potom druhou
farbou vyfarbia zvyšné štvorčeky. Počet štvorčekov vyfarbených druhou farbou je
rovnaký ako hľadané číslo. b) Doplnené čísla vpisujú podľa farby do rámčekov,
pozorujú postupnosť, hľadajú pravidlo postupnosti následne doplnia ďalšie čísla do
postupnosti. Nakoniec vypočítajú súčet danej postupnosti.
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Štruktúra, obsah a činnosť

.Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci dokresľujú hodinové a minútové ručičky tak, aby zobrazovali
čas podľa zadania. Riešenie úlohy môže byť u žiakov rôzne.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na
záver žiaci odstrihnú pravý (resp. ľavý) dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si
nájdu novú stranu na ďalšej hodine.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 88
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 3
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Využitie násobenie a delenia pri riešení rôznych typov úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát), násobok čísla
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie s použitím zautomatizovaného spoja,
spamäti
násobilka
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
aplikačné úlohy
x určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
zapísanie času na digitálnych hodinách
x znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
x vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné)
systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných,
čísla
štvorciferných) čísel
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 3
Využitie násobenia a delenia
v rôznych typoch úloh
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačná chvíľka
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o potrebe športových a
pohybových aktivít detí.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia, na
opakovanie násobkov čísel, na prácu s hodinami a tabuľkami.
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 priraďujú k príkladu správny výsledok, dvojice vyfarbujú
pastelkou rovnakej farby. Riešením úlohy si upevňujú známe spoje násobenia.
V druhej úlohe žiaci pozorujú ciferníky hodín. Správne určia zobrazený čas
a potom ho zapíšu podľa vzoru. Zapisujú dopoludňajší aj odpoludňajší čas (denný
aj nočný čas).
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku násobenia a tabuľku delenia. Prácu
s tabuľkami si môžu rozdeliť na viac častí. Riešením úlohy si precvičujú známe
spoje násobenia a delenia.
V štvrtej úlohe a), b), c), d) žiaci z daných čísel tvoria prečiarknutím jednej číslice
čo najmenšie čísla. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pri riešení pomôcť tak,
že si všetky možnosti (vzniknuté čísla) vypíšu na pomocný papier a potom z nich
určia tie najmenšie, ktoré zapíšu ako riešenie úlohy.
V piatej úlohe žiaci delia dané čísla, pri riešení postupujú v smere šípky. Riešením
úlohy si upevňujú známe spoje delenia.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas 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 89
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 4, 5
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Práca s kalendárom (projektové strany)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
(grafické, numerické)
spôsobmi
x z údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
aplikačné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
zapísanie času na ručičkových hodinách
x zapísať čas na ručičkových hodinách
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 4, 5
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o kalendári, ročných obdobiach
a mesiacoch kalendárneho roka i školského roka.
Charakteristika strany: práca s kalendárom – projektová strana alebo strana
so špeciálnym zameraním
Najprv si spoločne prečítame vysvetlivky a potom žiaci pracujú s kalendárom –
zapisujú, koľko trvajú jesenné, zimné, jarné, letné mesiace, koľko trvajú letné
prázdniny.
Doplňujúce zamestnanie: Žiakov môžeme vyzvať, aby určili, koľko dní trvajú
mesiace bez sobôt a nedieľ, bez pracovných dní a podobne.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o kalendári, ročných obdobiach,
mesiacoch kalendárneho roka, týždňoch, dňoch, hodinách... Žiaci pracujú
s kalendárom na strane 4 a riešia dané úlohy. V úlohe číslo 3 upozorníme žiakov
na to, že zisťujú súčet čísel, nie číslic. V úlohe 5 si zopakujú zapisovanie času
dvoma spôsobmi – podľa vzoru.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

6

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 90
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 6
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie – precvičovanie prebratých spojov
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát), násobok čísla
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
do 100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x pomenovať jednu časť celku
niekoľkokrát viac
x vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné)
systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných,
čísla
štvorciferných) čísel
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 6
Využitie násobenia a delenia
v rôznych typoch úloh
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o cestovaní, výletoch.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia,
opakovanie násobkov čísel a riešenie aplikačných úloh.
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 hľadajú násobky čísel 3, 4, 5 a dokresľujú postupne k číslam
modrú (násobky čísla 3), červenú (násobky čísla 4) a zelenú hviezdičku (násobky
čísla 5). Niektoré čísla budú označené viacerými hviezdičkami. Propedeuticky sa
žiak oboznamuje so spoločnými násobkami čísel.
Poznámka: Pedagóg len konštatuje, že niektoré čísla sú spoločnými násobkami viacerých čísel.

Relaxačná chvíľka

V druhej úlohe žiaci tvoria vždy dva príklady na násobenie a dva príklady
na delenie. Riešia ich a zároveň chápu súvislosť medzi násobením a delením.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci pod každé dané číslo dopisujú číslo, ktoré je o 5 väčšie, a číslo,
ktoré je 5-krát väčšie (zväčšujú dané čísla niekoľkokrát). Pred dopĺňaním musia
správne pochopiť zadanie o 5 väčšie a 5-krát väčšie.
V štvrtej úlohe žiaci hľadajú a dopisujú ku každému číslu číslo, ktoré je jeho
polovicou, tretinou a štvrtinou. Úlohou tohto typu sa pripravujú na úlohy so
zlomkami vo vyšších ročníkoch.
Poznámka: Úloha je propedeutikou zlomkov.

V piatej úlohe a), b), c) žiaci z daných čísel tvoria prečiarknutím jednej číslice čo
najväčšie dvojciferné čísla. Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pri riešení
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
pomôcť tak, že si všetky možnosti (vzniknuté čísla) vypíšu na pomocný papier
a potom z nich určia tie, ktoré sú najväčšie a zapíšu ich ako riešenie úlohy.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 91
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 1, 2
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
dĺžka úsečky v milimetroch
x odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na milimetre)
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
dĺžka, šírka, meranie
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť
štvorcová sieť
ich vrcholy veľkými tlačenými písmenami
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x (štvorec, obdĺžnik)
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti
x narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na
milimetre)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 1

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o pretrvávajúcej zime.
Žiaci v úlohách vyznačujú na priamkach body, úsečky a polpriamky, označujú
krajné body úsečiek, merajú a zapisujú dĺžky úsečiek, rysujú v štvorcovej sieti,
pomenujú mnohouholníky a vyznačujú na nich úsečky.
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 vyznačia na priamkach ľubovoľné úsečky. Odmerajú a zapíšu
ich dĺžky v milimetroch podľa vzoru.
Poznámka: Žiaci merajú úsečky s presnosťou na milimetre. Veľkosť úsečky budú žiaci zapisovať podľa
vzoru, pomocou absolútnej hodnoty. Je potrebné už odteraz rozlišovať pojmy úsečka a veľkosť úsečky.

V druhej úlohe a) žiaci najprv vyznačia na priamke a ľubovoľné body P, R, S, T, Y.
b) Potom vypíšu názvy niekoľkých vyznačených polpriamok a úsečiek. Môžu si
pomôcť farebným vyznačovaním polpriamok a úsečiek. Šikovnejší žiaci môžu
nájsť všetky polpriamky a úsečky.
Doplňujúce zamestnanie: Úlohu možno doplniť o zisťovanie dĺžok úsečiek
s presnosťou na milimetre, prípadne dáme žiakom určiť, ktorá úsečka je
najdlhšia/najkratšia.
V tretej úlohe žiaci rysujú v štvorcovej sieti a) štvorec a b) obdĺžnik s danými
rozmermi. Obdĺžnik môžu narysovať po výške alebo po šírke. Vrcholy
narysovaných geometrických útvarov si môžu označiť.
Poznámka: Rozmer dĺžky jedného štvorčeka zodpovedá jednému centimetru.

V štvrtej úlohe a) žiaci pomenujú mnohouholníky. b)Vyznačujú rôznymi farbami
úsečky pomocou pravítka (najprv v každom útvare jednu). c) Potom podľa pokynov
pedagóga vyznačujú ďalšie úsečky. Pokyn môže byť aj s podmienkou: Vyznač
najdlhšiu (najkratšiu úsečku) v mnohouholníku. Tento pokyn môžeme zadať i pri
štvorci GHIJ, aj pri pravidelnom šesťuholníku KLMNOP (problémové úlohy –
strany sú rovnaké).
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 2

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zrkadlách, kde všade sa
nachádzajú, na čo nám slúžia. Na strane žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami,
zmenšujú útvary v štvorcovej sieti, vyznačujú dané body na priamke podľa
zadania, označujú farebne útvary a úsečky podľa daných kritérií.
V prvej úlohe žiaci rysujú úsečky s danými dĺžkami. Úsečky sa môžu pretínať.
Po vyriešení úlohy môžeme dať žiakom doplňujúce zadanie napríklad: Vyznač
najdlhšiu (najkratšiu) úsečku.
V druhej úlohe žiaci pracujú v štvorcovej sieti. Pozorujú narysované útvary. Podľa
vzoru každý útvar zmenšia a narysujú tak, aby mal polovičnú veľkosť (zmenšujú
každú stranu útvaru na polovicu).
Poznámka: Žiaci zmenšujú na polovičnú veľkosť (obvod), nie plochu (obsah)!

Didaktická hra

V tretej úlohe žiaci vyznačujú na priamke p body A, B, C tak, aby platili dané
podmienky. Najprv vyznačia body A a C tak, aby bola medzi nimi vzdialenosť 6
cm, čiže narysujú úsečku AC. Potom vyznačia bod B tak, aby vzdialenosť bodov B
a C bola 4 cm. Informácia, že vzdialenosť bodov A a B má byť 2 cm, je len
kontrolou.
Doplňujúce zamestnanie: Po vyriešení úlohy môžeme žiakom zadať, aby farebne
vyznačili vzniknuté úsečky.
V štvrtej úlohe žiaci pracujú s mnohouholníkmi. Vyznačia červenou farbou podľa
zadania útvar uprostred, lebo má najviac vrcholov. Zelenou farbou vyznačia útvar,
ktorý má najmenej strán (útvar vľavo). Modrou farbou označia v každom tvare
úsečku s najväčšou dĺžkou. Najväčšiu dĺžku zistia pomocou merania. V prvom
útvare sa dá jednoznačne určiť úsečka MN a v prostrednom úsečka BH.
V poslednom útvare (v šesťuholníku) sú všetky úsečky rovnako dlhé, takže
môžeme povedať, že sú všetky najdlhšie (žiaci v ňom môžu modrou farbou
označiť všetky úsečky).
Doplňujúce zamestnanie: Žiaci pomenujú mnohouholníky.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na
záver žiaci odstrihnú pravý (resp. ľavý) dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si
nájdu novú stranu na ďalšej hodine.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 92
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 48, PZ 2. časť, strana 7
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie - 2. časť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov (napr. grafické znázornenie,
x vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
štvorcová sieť)
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou
znaku násobenia ( s rešpektovaním poradia činiteľov)
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobok čísla
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
niekoľkokrát viac
x zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
jednoduché slovné úlohy
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
rovnakých sčítancov a násobením
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
aplikačné úlohy
v číselnom obore do 100
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
a delenie v číselnom obore do 100
x overiť správnosť riešenia (výsledku úlohy)
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 48

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor o ilustrácii (v učebnici na
strane 48) vpravo hore – o družstve hokejistov, ktoré sa skladá zo šiestich hráčov.
Môžeme sa rozprávať o úspechoch slovenských hokejistov, o medailách, ktoré
získali.
Žiaci násobia a delia 6, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi.
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.

48/1 Žiaci tvoria zoskupenia pomocou fazuliek. Potom zapíšu situácie ako súčty
rovnakých sčítancov a ako príklady na násobenie a vypočítajú ich. Pri riešení si
môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia 6 v úvode strany.
48/2 Žiaci násobia dané čísla číslom 6. Pri riešení alebo pri overení správnosti
riešenia si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia na tejto strane.
Poznámka: Ak sa žiaci naučia spoje násobenia a delenia 6 spamäti, zrýchli im to počítanie.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 7

Metodický postup, didaktické poznámky
48/3 Žiaci riešia úlohu s využitím troch počtových operácií určených zadaním.
Najprv vypočítajú súčin čísel 6 a 3 (18), potom súčet čísel 6 a 3 (9) a napokon od
seba odčítajú výsledky týchto príkladov – súčin – súčet - (18 – 9 = 9).
48/4 Žiaci tvoria k obrázkom kontextové úlohy, komentujú situácie. Zapíšu
k daným úlohám príklady a vypočítajú ich. Riešenie: 5 . 6, 6 . 7, 4 . 6
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mala predchádzať motivácia, rozhovor o rôznych hrách
s kockou. Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky –
násobeniu a deleniu 6. Žiaci si na rôznych typoch úloh upevňujú známe spoje
násobenia, oboznamujú sa s násobením a delením 6 v obore násobilky a riešia
slovné úlohy. Ako pomôcka im slúži tabuľka násobenia 6 na okraji strany. Môžu si
ňou pomáhať pri riešení úloh.
V prvej úlohe sa žiaci oboznamujú s násobkami čísla 6 analógiou so sčítaním
rovnakých sčítancov. Na základe príkladu na sčítanie utvoria príklad na násobenie,
ktorý bude vyjadrovať rovnakú situáciu, a vyriešia ho.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Pri dopĺňaní čísel si
pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napríklad tabuľkou násobenia na okraji strany.
V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázok, vymyslia si ľubovoľnú úlohu, ktorú možno
vyjadriť matematickým príkladom a vyriešia ju. Nemusia brať do úvahy farebne
napísanú otázku. Príklad môže byť na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie,
resp. na porovnávanie. Nakoniec k svojmu výpočtu urobia žiaci skúšku správnosti.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy nie je v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme
venovať neskôr (postupnými krokmi). Žiaci môžu zápis zostaviť. Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na presnej forme zápisu. Mal by však obsahovať všetky údaje
potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Pracujú s hodinami dňa. Zostavia príklad,
vypočítajú ho a napíšu odpoveď. Pri riešení úlohy môžu postupovať dvomi
spôsobmi. Prvý spôsob: 4 . 6 = 24, 6 . 6 = 36, 24 + 36 = 60. Druhý spôsob: 4 + 6 =
10, 10 . 6 = 60. Obidva spôsoby sú správne.
V piatej úlohe žiaci riešia sčítacie pyramídy. Najprv si pripomenieme pravidlá
riešenia sčítacej pyramídy (súčet dvoch susedných čísel v okienkach je v okienku
uprostred nad nimi). Pri riešení tejto úlohy je najjednoduchšie dopĺňať tú trojicu
okienok, kde chýba iba jeden sčítanec.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 93
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 48, PZ 2. časť strana 8,
Učebnica
Zbierka strana 44, 45
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie - 2. časť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
násobok čísla
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
jednoduché slovné úlohy
rovnakých sčítancov a násobením
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
v číselnom obore do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
aplikačné úlohy
a delenie v číselnom obore do 100
niekoľkokrát menej
x overiť správnosť riešenia (výsledku úlohy)
pravidlo vytvárania postupnosti
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
pravidlo, symbol
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
x zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 48

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor o ilustrácii vpravo hore –
o družstve hokejistov, ktoré sa skladá zo šiestich hráčov. Môžeme sa rozprávať
o úspechoch slovenských hokejistov, o medailách, ktoré získali (pokračovanie
z predchádzajúcej hodiny).
Žiaci násobia a delia 6, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s násobkami čísel, tvoria slovné úlohy k obrázkom a riešia ich,
určujú čas na hodinách.
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.

48/5 Žiaci vypisujú len násobky čísla 4.
48/6 Žiaci môžu pri riešení tejto úlohy použiť papierový model hodín a určiť dané
časy.
48/7 Žiaci delia za pomoci násobkov deliteľa. Môžu ich vymenovať alebo napísať.
Doplňujúce zadanie: Žiaci si môžu overiť správnosť svojho riešenia skúškou
správnosti (jednou z troch možností). Napríklad k príkladu 12 : 6 = 2, možno urobiť
3 skúšky správnosti: 12 : 2 = 6, 2 . 6 = 12, 6 . 2 = 12.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 8

Metodický postup, didaktické poznámky
48/8 Žiaci najprv určia počet kociek v oboch stavbách a potom určia, koľkokrát
menej kociek je v pravej stavbe ako v ľavej.
48/9 Žiaci zistia, ktorými číslami môžu nahradiť písmená. Pri riešení môžu využiť
delenie daného čísla (súčtu) počtom písmen, napríklad A + A + A = 18, 18 : 3 = 6,
A = 6. Žiaci si môžu pomôcť aj iným spôsobom, napríklad rozdeľovaním fazuliek
na skupiny s rovnakým počtom.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si
precvičujú násobenie a delenie šiestimi, pracujú s pyramídou násobkov, tvoria
úlohy na delenie, dopĺňajú čísla do číselných radov a riešia slovnú úlohu.
V prvej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a výsledky usporiadajú podľa
veľkosti zostupne (začnú najväčším číslom). Pri usporadúvaní čísel si môžu
pomôcť prečiarkovaním (prečiarknu číslo, ktoré už usporiadali). Pri práci si môžu
pomáhať pyramídou násobkov.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na delenie, kontrolu správnosti robia
násobením. Žiaci si tak upevňujú poznatky o násobení a delení ako vzájomných
opačných operáciách.
V tretej úlohe žiaci tvoria úlohy na delenie a riešia ich. Všetky zostavené úlohy by
mali vedieť vyriešiť. Pri zostavovaní príkladov môžu použiť pomocný papier
prípadne cvičný zošit.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do radu čísel. Pri riešení musia
pozorne sledovať smer šípok. Zároveň si opakujú usporiadanie trojciferných čísel
v obore do 1 000.
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie typu -krát menej. Pri riešení
môžu použiť delenie číslom 2, alebo iný spôsob určenia polovice. Žiaci zostavia
príklad, vyriešia úlohu, sformulujú a napíšu k nej odpoveď.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy nie je v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme
venovať neskôr (postupnými krokmi). Žiaci môžu zápis zostaviť.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 94
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 49, PZ 2. časť, strana 9,
Zbierka strana 44, 45
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie - 2. časť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
do 100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
násobok čísla
v číselnom obore do 100
jednoduché slovné úlohy
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
a delenie v číselnom obore do 100
kontrola správnosti slovnej úlohy
x overiť správnosť riešenia (výsledku úlohy)
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade
správnu odpoveď
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x orientovať sa v číselnom rade
x vyriešiť jednoduché nerovnice

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 49

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o správnom stravovaní,
správnej výžive (prípadne EU - vzhľadom k úlohe 5 na str.45).
Žiaci násobia a delia 6, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s násobkami čísel, riešia slovné úlohy.
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.

49/1 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 6. Vymenujú násobky čísla 5 vzostupne
i zostupne.
49/2 Žiaci pracujú s ilustráciu čísla 6. Vypíšu z nej päť najväčších čísel a zmenšia
ich o 6.
49/3 Žiaci budú v úlohe tvoriť štvorice príkladov podľa vzoru. Ku každému príkladu
vytvoria jeden príklad na násobenie a dva príklady na delenie (aby vznikla štvorica
príkladov podľa vzoru) a vypočítajú ich.
Poznámka: Žiaci pozorujú v tejto úlohe vzťah medzi násobením a delením.

49/4 Žiaci pri riešení úlohy najprv určia polovicu z 10 litrov (5 litrov) a potom ju
vynásobia počtom nádob (5 . 6 = 30). Správne riešenie je aj: 6 . 10 = 60, polovica
zo 60 je 30.
49/5 Žiaci si reťazové príklady prekreslia do zošita a doplnia do nich chýbajúce
čísla. Musia dávať pozor na smer šípok. V tejto úlohe sčitujú, odčitujú, násobia
a delia.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Reťazovky majú tvar písmen EU ako skratka pre Európsku úniu. Touto témou môžeme
motivovať žiakov pri práci na tejto strane.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 9

49/6 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch podúloh. Vypočítajú dva príklady na
násobenie a potom súčiny sčítajú. Pri úlohe urobia výpočet a odpoveď. Nakoniec
urobia skúšku správnosti.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia,
sčítania a odčítania, tvorenie úloh na násobenie a delenie, opakovanie násobkov
čísel a riešenie úloh s trojcifernými číslami.
V prvej úlohe žiaci odčítajú postupne od daných čísel číslo 6 tak, aby vyšiel
výsledok 0. Ak také čísla nájdu, zakrúžkujú ich. Žiaci sa riešením úlohy pripravujú
na delenie so zvyškom. Žiaci si majú všimnúť otázku sprievodnej postavičky
Skočka. Ak poznajú odpoveď, logicky ju zdôvodnia.
V druhej úlohe žiaci z každej trojice čísel zostavia dva príklady na násobenie a dva
príklady na delenie. Príklady zostavia tak, že tretie číslo (v každom rámčeku
vpravo) je vždy výsledkom prvého príkladu.
V tretej úlohe žiaci zakrúžkujú menšie číslo z dvojice, zapíšu príklad
a určia koľkokrát je zakrúžkované číslo menšie ako nezakrúžkované. Je dôležité,
aby žiaci dodržali tento postup riešenia.
Poznámka: Je dôležité, aby žiaci každé riešenie vyslovili nahlas a vyjadrili sa celou vetou. Napríklad:
Číslo 4 je 3-krát menšie ako číslo 12.

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohu na porovnávanie. Dopĺňajú číslo, ktoré je na
číselnej osi medzi dvoma danými číslami. Tento typ úloh je matematicky správny
len vtedy, ak sú oba znaky porovnávania rovnaké.
Poznámka: Všetky úlohy majú rôzne riešenia. V každej z úloh uvedú žiaci vždy len jednu možnosť. Ďalšie
môžu písať na papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu. Riešením úlohy sa žiaci pripravujú na riešenie
nerovníc vo vyšších ročníkoch.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré sú na číselnej osi hneď pred a hneď za
uvedeným číslom. Pri riešení si môžu pomôcť číselným radom.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 95
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 49, PZ 2. časť strana 10,
Zbierka strana 44, 45
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie - 2. časť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
nepriamo sformulované úlohy
v číselnom obore do 100
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
pravidlá zaokrúhľovania
x vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na násobenie
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
a delenie v obore násobilky
x vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
x vyriešiť jednoduché nerovnice
x zaokrúhliť čísla na desiatky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 49

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor o EÚ (môžeme využiť
úlohu 9).
Žiaci násobia a delia 6, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, riešia nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie a aplikačnú
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.

49/7 Žiaci riešia príklady na delenie. Správnosť riešenia môžu overiť násobením.
V poslednom stĺpci sú príklady typu: 6 : 0 =. Deti by mali prísť k záveru, že nulou
v matematike nikdy nedelíme.
49/8 Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla do príkladov na násobenie a delenie. Prvé dva
stĺpce príkladov majú súčiny na začiatku príkladu. Príklad 0 : ? = 0 má nekonečne
veľa riešení, okrem nuly (výsledok príkladu 0 : 0 je nedefinovaný). Žiaci si môžu
správnosť svojich riešení overiť pomocou kalkulačky.
Poznámka: Je vhodné, aby sa žiaci oboznámili aj s takým typom príkladov, v ktorých je výsledok na
začiatku.

49/9 Žiaci si pri riešení môžu pomôcť kalendárom. Môžu diskutovať o Európskej
únii (ktoré štáty do nej patria a podobne.)
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ strana 10

Metodický postup, didaktické poznámky
49/10 Žiaci utvoria slovnú úlohu k numerickému príkladu na delenie, vyriešia ju
a overia správnosť riešenia násobením.
49/11 Žiaci napíšu násobky čísla 6 a zakrúžkujú všetky párne čísla.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej
skončení pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mala predchádzať motivácia – rozhovor, rozprávanie, príbeh
o zvieratách (integrácia s prírodovedou). Strana je zameraná na upevňovanie
známych spojov násobenia a delenia, pravidiel zaokrúhľovania. Žiaci si na rôznych
typoch úloh precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky a zaokrúhľujú na
desiatky.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie a zakrúžkujú správny podiel podľa
vzoru. Zároveň si opakujú, čo je podiel (pokyn koníka).
V druhej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na desiatky. Pracujú podľa pravidiel
zaokrúhľovania. Nakoniec zakrúžkujú číslo, ktoré sa po zaokrúhlení nezmenilo
(pokyn koníka).
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy s počtom nôh rôznych živočíchov. Najprv musia
určiť počet nôh daného živočícha, potom toto číslo vynásobiť počtom živočíchov
a zapísať výsledok. Úlohu môžu riešiť aj postupným sčítaním.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú číslo tak, aby bol zápis pravdivý. Vo väčšine úloh
môžu nájsť viacero správnych riešení. Jedno napíšu do pracovného zošita a
ostatné správne riešenia môžu písať na papier.
V piatej úlohe žiaci tvoria z daných čísel a znakov príklady, zapisujú ich a riešia.
Tvoria úlohy na násobenie a delenie.
Poznámka: Príklady môžu žiaci zapisovať a riešiť aj na pomocný papier alebo do bežného zošita.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 96
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 3
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 3

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o hrách detí v detskej izbe,
o zariadení detskej izby (hračky, koberce – rôzne vzory koberčekov...).
Strana je venovaná geometrickým útvarom (ich označovaniu, vyfarbovaniu), práci
v štvorcovej sieti (vyfarbovaniu podľa daného počtu štvorcov), pomenovaniu
úsečiek a trojuholníkov.
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), b), c) žiaci označujú písmenami všetky body, v ktorých sa farebné
priamky v každej skupine pretínajú. Označujú ich veľkými tlačenými písmenami.
Poznámka: Žiaci môžu označiť i farebné priamky.
Doplňujúce zadanie: Úlohu možno rozšíriť o narysovanie ďalších priamok a priesečníkov.

V druhej úlohe žiaci nakreslia a vyfarbia danou farbou ľubovoľné útvary v štvorcovej
sieti. Vyfarbujú podľa zadania – útvary musia mať daný počet štvorcov. Vo
vyfarbovaní postupujú od kraja do stredu. Zostane im tak viac priestoru na
doplňujúce zamestnanie.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia (žiakom vzniknú vyfarbením plochy rôzneho tvaru).
Doplňujúce zamestnanie: Žiakom môžeme zadať pokyn narysovať štvorce zo 4, 9, 16, 25-tich štvorčekov
alebo obdĺžniky z 2, 4, 6, 8, 10-tich štvorčekov.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 3

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe a) Žiaci najprv určia a pomenujú rôzne úsečky na obrázku a čo najviac
z nich vypíšu (podľa individuálnych schopností). Môžu si pomôcť farebným
zvýraznením – odlíšením jednotlivých úsečiek.
b) Potom pomenujú rôzne trojuholníky a vypíšu ich čo najviac (opäť podľa
individuálnych schopností). Ak sa žiakom riešenia nezmestia do pracovného zošita,
môžu pokračovať písaním do geometrického zošita alebo na papier.
Poznámka: Koník Skočko im radí nájsť si systém pri zapisovaní a potom sa majú pokúsiť nájsť a zapísať
všetky úsečky a trojuholníky.

V štvrtej úlohe žiaci pozorujú vzor a pokračujú vo vyfarbovaní. Postupujú opačným
smerom ako zvyčajne, sprava doľava.

20

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas 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 97
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 50, PZ 2. časť, strana 11,
Učebnica
Zbierka strana 46, 47
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 7
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
do 100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
jednoduchá slovná úloha
v číselnom obore do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 50
Násobenie a delenie 7

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na tejto strane môžeme motivovať ilustráciou siedmich trpaslíkov v hornej
časti strany.
Žiaci násobia a delia 7, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, tvoria úlohy k situáciám, riešia slovné úlohy a reťazové 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.

50/1 Žiaci zapisujú k daným situáciám príklady na násobenie a vypočítajú ich.
50/2 Žiaci násobia (čísla v zelenom kvietku) a delia (čísla v ružovom kvietku) dané
čísla číslom 7. Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia, ktorá sa
nachádza v hornej časti strany, prípadne si ňou môžu overiť správnosť svojho
riešenia.
50/3 Úloha je označená piktogramom paragrafu. Je to úloha týkajúca sa cestnej
premávky (uplatňuje sa v nej integrácia s dopravnou výchovou). Žiaci pozorujú
obidva obrázky a vyberú ten, na ktorom idú chodci správne (druhý obrázok). Svoje
rozhodnutie zdôvodnia. K obrázku zostavia úlohu a vyriešia ju. Môžu k nemu
vytvoriť príklad na násobenie alebo delenie.
50/4 Žiaci si kreslia obrázky dopravných značiek s príkladmi do zošita a doplnia do
nich chýbajúce čísla. Pri riešení sčitujú, odčitujú, násobia, delia. Musia dávať pozor
na smer riešenia (smer šípky).
Poznámka: Žiaci môžu dopravné značky pomenovať, povedať, čo znamenajú, kde ich môžu vidieť, resp.
kde ich videli.

50/5 Žiaci riešia úlohu s využitím troch počtových operácií určených zadaním. Najprv
vypočítajú rozdiel čísel 70 a 14 (56), potom určia dvojnásobok čísla 7 (14) a oba
výsledky nakoniec sčítajú (56 + 14 = 70).
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 11
Násobenie a delenie 7
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
50/6 Žiaci môžu riešiť úlohu na viacnásobné odčítanie ale i na delenie.
50/7 Žiaci nájdu v každej skupine číslo, ktoré do nej nepatrí a svoje rozhodnutie
zdôvodnia. Riešenie: a) Nepatrí sem číslo 25, lebo nie je násobkom čísla 4.
b) Nepatrí sem číslo 56, lebo nie je násobkom čísla 6.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor, prezentácia, interaktívne
vyučovanie o mestách Slovenska a pod. Strana je zameraná na upevňovanie
známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si precvičujú násobenie a delenie
siedmimi, pracujú s pyramídou násobkov a riešia slovnú úlohu. Pri práci si môžu
pomôcť tabuľkou násobenia 7 na okraji strany a pyramídou násobkov čísla 7.
V prvej úlohe si žiaci opakujú spôsob používania pyramídy násobkov a sledujú
násobky čísla 7. Zároveň riešia úlohy na násobenie a podľa výsledkov dopĺňajú
písmená do tajničky. Nakoniec vyfarbia odpoveď na otázku z tajničky (Vieš už
násobilku?).
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Najprv vypočítajú pravú
časť úlohy a potom doplnia do ľavej časti úlohy chýbajúceho delenca tak, aby boli
výsledky na oboch stranách rovnaké. Pri riešení si môžu žiaci pomôcť ľubovoľným
spôsobom, napríklad pyramídou.
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie v obore násobilky. Riešením úlohy si
upevňujú pamäťové spoje násobilky.
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Ak si potrebujú úlohu znázorniť, môžu to
urobiť na papier. Zostavia príklad, vypočítajú ho a napíšu odpoveď.
V piatej úlohe žiaci k daným súčinom dopĺňajú vhodné činitele. Úlohy majú viac ako
jedno riešenie, takže riešenie nemusí byť u všetkých žiakov rovnaké.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 98
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 51, Zbierka strana 46, 47
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 7
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
do 100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
násobok čísla
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
jednoduchá slovná úloha
správnu odpoveď
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x premeniť jednotky času
x zaokrúhliť číslo na desiatky
jednotky času: hodina, minúta, sekunda
pravidlá zaokrúhľovania
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
znak zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 51
Násobenie a delenie 7

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na tejto strane môžeme motivovať symbolmi šťastia.
Žiaci násobia a delia 7, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s násobkami čísel, riešia slovné úlohy a úlohu s časom, odčitujú
do 100.
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.

51/1 Žiaci vymenujú násobky čísla 7 vzostupne i zostupne.
51/2 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 7. Vypíšu z nej všetky párne čísla, každé
číslo zaokrúhlia na desiatky a všetky zaokrúhlené čísla sčítajú.
Riešenie: 210.

b) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 7. Vypíšu z nej všetky zvyšné, nepárne čísla.
Sčítajú ich a výsledok zaokrúhlia na desiatky.
Riešenie: 175 približne 180.
Poznámka: Počítanie v danej úlohe je síce mimo oboru, ale chceme poukázať na rozdielne výsledky pri
vymenených postupoch počítania.

51/3 Žiaci riešia úlohu s časom. Určujú časť z celku.
51/4 Žiaci vypočítajú polovicu z daných čísel.
51/5 Žiaci počítajú po 7 (vymenúvajú násobky čísla 7) vzostupne aj zostupne.
51/6 Žiaci dopĺňajú do príkladov vhodné znaky plus, mínus, krát, delené. Úlohu
môžu riešiť metódou pokus – omyl alebo tak, že pozorujú, či je výsledok väčší ako
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 51
Násobenie a delenie 7
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
prvý člen príkladu. Ak je menší, doplnený znak bude mínus alebo delené. Ak je
väčší, doplnený znak bude plus alebo krát.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
51/7 Žiaci riešia slovnú úlohu zloženú z dvoch častí.
51/8 Žiaci počítajú príklady so znakmi plus aj krát podľa vzoru. Najprv vypočítajú
príklad na násobenie a k výsledku pripočítajú dané číslo.
Poznámka: Riešením tohto typu úlohy sa žiaci pripravujú na riešenie zložitejších úloh s viacerými
(rôznymi) znakmi.

51/9Žiaci riešia príklady na odčítanie, môžu ich počítať aj pod sebou. K vypočítaným
príkladom urobia skúšku správnosti.
51/10 Žiaci si môžu podľa zadania zapísať príklad ? + 7 : 3 . 5 – 10 = 20 a náhodne
doň dosadzovať čísla. K číslu 7 musia dosadzovať také čísla, aby bol výsledok
(súčet) deliteľný číslom 3. Matematicky zdatnejší žiaci riešia príklad – myslím si číslo
Riešenie: 11

Didaktická hra

51/11 Na zistenie počtu štvorčekov využívajú žiaci násobenie. Vytvoria dva príklady
ku každej situácii a vyriešia ich (napr. 6 . 4 = 24, 4 . 6 = 24).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 99
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 12, Zbierka strana 46, 47
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Využitie násobenie a delenia pri riešení rôznych typov úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
100 spamäti
delenie, znak delenia : (delené)
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x spamäti
násobilka
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
násobok čísla
v číselnom obore do 100
jednoduchá slovná úloha
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x overiť správnosť riešenia (výsledku)
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 12
Násobenie a delenie s využitím
známych spojov počítania

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: loptové hry detí. Prácu na strane motivujeme rozhovorom
na danú tému.
Strana je zameraná na precvičovanie násobenia a delenia s využitím známych
spojov počítania. Žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie, sčítanie a odčítanie,
počítanie so symbolmi, riešia slovnú úlohu, precvičujú si prednosť matematických
operácií a riešia kombinatorickú úlohu vyfarbovaním.
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 zložené úlohy, pri ktorých si precvičujú prednosť
matematických operácií, prednosť násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním.
Pri práci si môžu pomôcť zakrúžkovaním matematickej operácie, ktorá má prednosť.
Druhú úlohu žiaci riešia tak, že za symboly dosadzujú správne čísla. Pri práci si
pomáhajú vysvetlivkami. Precvičujú si pozornosť. Znova si precvičujú prednosť
matematických operácií.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Zápis slovnej úlohy nie je v treťom
ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať neskôr (postupnými
krokmi). Žiaci môžu zápis zostaviť. Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na presnej forme zápisu. Mal by však
obsahovať všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy. Zostavia
príklad na delenie, správne ho vypočítajú, urobia skúšku správnosti (vedľa slovnej
úlohy je priestor na skúšku (kontrolu) správnosti) a napíšu odpoveď.
Doplňujúce zamestnanie: Žiaci môžu tvoriť obmeny danej slovnej úlohy s inými loptovými hrami a s inými
počtami v družstvách, ktoré dokážu vydeliť, resp. vynásobiť.

Relaxačná chvíľka
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ, strana 12
Násobenie a delenie s využitím
známych spojov počítania
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy, v ktorých si precvičujú a) prednosť počtových
operácií – prednosť násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním a b) prednosť
zátvoriek pred násobením a delením (čo im pripomína aj koník Skočko).
Poznámka: Úloha je náročná na pozornosť, nemusia ju riešiť všetci žiaci, prípadne ju riešia s pomocou
pedagóga postupnými krokmi, podľa pokynov.

V piatej úlohe žiaci riešia obrázkovú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Použijú
dve farby a obrázok vyfarbia vždy inak. Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.
Doplňujúce zamestnanie: kreslenie ďalších obrázkov na papier.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 100
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 13
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich matematické myslenie
Učivo
Riešime sudoku – projektová strana
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
aplikačné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
a úlohy rozvíjajúce matematické myslenie.
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 13

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych krížovkách, rébusoch,
doplňovačkách a hádankách, s ktorými sa žiaci stretli.
Žiaci sa oboznamujú s hrou s číslami - sudoku, jej históriou a pravidlami. Po
spoločnom prečítaní pravidiel začnú žiaci samostatne riešiť úlohy od jednoduchých
k zložitejším. Žiakom sa však snažíme pri vyplňovaní pomáhať. Na tejto strane riešia
aj úlohy s časom.
Poznámka: Prácu na strane si rozdelíme na viac vyučovacích hodín, úlohy riešime priebežne, hocikedy
sa k ním môžeme vrátiť.

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 101
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 4
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
štvorcová sieť
stavba z kociek
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 4

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o maliaroch, výtvarníkoch, o ich
obrazoch, o ilustráciách v knihách, v učebniciach.
Na tejto strane žiaci spájajú body podľa pokynov, rysujú väčší obrázok v štvorcovej
sieti, pozorujú a zapisujú počet kociek v stavbách. Stavby si môžu aj postaviť, ak
nejakú nebudú vedieť zapísať
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.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 4

Didaktická hra

V prvej úlohe žiaci spájajú body podľa pokynov (vznikajú úsečky). Vzniknutý
obrázok (plachetnicu) si môžu vyfarbiť. Doplňujúce zamestnanie: Žiaci si môžu
vyznačiť body vo vode tak, aby ich pospájaním vznikla rybka.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázok líšky v malej štvorcovej sieti a potom ho rysujú
do väčšej štvorcovej siete. Zväčšujú obrázok v štvorcovej sieti. Pri rysovaní pozorujú
dĺžku úsečiek v malej štvorcovej sieti (počet štvorčekov), všímajú si i smer
rysovaných čiar (zvislý, vodorovný, šikmý). Doplňujúce zamestnanie: Žiaci si môžu
podobné typy úloh rysovať v zošite Š.
V tretej úlohe žiaci pozorujú stavby a zapisujú počet kociek potrebných na ich
postavenie. Môžu si pomôcť postavením reálnych stavieb.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 102
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 88, 89
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh (Z každého rožka troška)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
štvorcová sieť
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
stavba z kociek
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
x porovnať jednotky dĺžky
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
(dm), meter (m), kilometer (km)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 88

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: zimné radovánky
Žiaci sa orientujú v tabuľke - v riadkoch, v stĺpcoch, rysujú úsečky, priamky, pracujú
s plánmi stavieb, určujú pravdu a nepravdu.
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.
Poznámka: Jednotlivé úlohy odporúčame zaraďovať k stranám 2 až 5 v PZ 2 časť.

88/1 Po správnom zostavení slov žiakom vzniknú pojmy: RIADKY A STĹPCE, ktoré
majú súvis aj s geometriou – orientácia v štvorcovej sieti.
Poznámka: Žiaci si precvičujú pozornosť a orientáciu v tabuľke.

88/2 a), b) Žiaci narysujú ľubovoľné úsečky, odmerajú a zapíšu ich dĺžky
v milimetroch.
88/3 Žiaci priraďujú správny plán k správnej stavbe.
88/4 Žiaci rysujú priamky podľa pokynov v zadaní.
88/5 Pred riešením úlohy si najprv spolu so žiakmi zopakujeme pojem uzavretá
čiara. Potom narysujú ľubovoľnú uzavretú čiaru. Vyznačia body tak, aby patrili
narysovanej čiare, nepatrili narysovanej čiare, aby boli (neboli) vo vnútri uzavretej
čiary.
Poznámka: Tento typ úlohy je propedeutikou určovania polohy bodu v geometrických útvaroch na strane
92.

Relaxačná chvíľka
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88/6 Žiaci si môžu narysovať rovnaký obrázok na štvorčekový papier. Určujú počet
obdĺžnikov v štvorcovej sieti. Môžu si pomôcť prekreslením a farebným
zvýraznením. Správne riešenie: 6 obdĺžnikov.
88/7 Žiaci určujú pravdivosť (nepravdivosť) tvrdení.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s učebnicou strana 89

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Žiaci rysujú a merajú úsečky, rysujú priamky, rysujú v štvorcovej sieti, zväčšujú,
zmenšujú rovinné útvary v štvorcovej sieti, porovnávajú jednotky dĺžky.
89/1 Žiaci si zopakujú pravidlá rysovania, dopĺňajú chýbajúce slová v napísaných
pravidlách.
89/2 Žiaci pomenujú mnohouholníky. Určia počet strán a vrcholov.
89/3 Žiaci zistia dĺžku skoku ľubovoľným spôsobom a určia, koľko skokov chýba
k jazierku. Žiaci nanášajú rovnaké vzdialenosti až k jazierku. Namiesto pravítka
môžu použiť pásik papiera, na ktorý si farebne označia dané dĺžky.
89/4 Žiaci rysujú v štvorcovej sieti rovnaké, menšie, väčšie geometrické útvary.
Predpokladáme, že žiaci budú mať k dispozícii rovnako veľkú štvorcovú sieť, aby
mohli rysovať rovnaké útvary. Žiaci pri rysovaní počítajú počet štvorčekov a smer
rysovaných čiar.
Poznámka: Úlohu si možno rozdeliť na viac častí.

89/5 Žiaci porovnávajú jednotky dĺžky.
89/6, 7 Žiaci rysujú priamky, úsečky podľa pokynov v zadaní.
Poznámka: Jednotlivé úlohy odporúčame zaraďovať v PZ2 k stranám 2 až 5.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 103
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 14
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 7
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
v číselnom obore do 100
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
aplikačné úlohy
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 14
Násobenie a delenie 7

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mala predchádzať návšteva cirkusu, prípadne prezentácia na
danú tému, motivačný rozhovor a pod.
Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si
precvičujú násobenie a delenie, pracujú s násobkami čísel, s tabuľkami a riešia
slovnú úlohu s časom. Pri práci si môžu pomôcť tabuľkami násobenia a pyramídou
násobkov.
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.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 14
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie v obore násobilky. Precvičovaním si
postupne upevňujú pamäťové spoje v obore násobilky. Pri riešení týchto úloh by
mali pomôcky využívať čo najmenej.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú postupne násobky čísel v smere hodinových ručičiek.
Upozorníme žiakov na to, aby nezabudli doplniť číslo 0 aj do posledných dvoch
obrázkov.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe a) Žiaci riešia úlohy a dopĺňajú tabuľku. b) V druhej časti úlohy
vymyslia a zapíšu do tabuľky podobnú úlohu. Pri dopĺňaní si môžu pomôcť
znázornením pomocou papierových modelov peňazí. Žiaci sa riešením tohto typu
úloh propedeuticky pripravujú na riešenie úloh na priamu úmeru.
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohu s časom. Pozorujú obidva ciferníky a potom správne
doplnia vetu. Dĺžku trvania krúžku môžu určiť priamo alebo postupne. Najprv určia

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
jeden čas, potom postup ručičiek, resp. druhý čas a matematicky vypočítajú rozdiel
časov.
V piatej úlohe žiaci zisťujú, koľkokrát musia odčítať od daného čísla číslo 7, aby bol
výsledok nula. Odpoveď môžu určiť aj bez vypisovania čísel. Vypisovanie čísel
môže slúžiť ako kontrola.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 104
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 52, PZ 2. časť, strana 15
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Precvičovanie násobenia a delenia 0 až 7
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
v číselnom obore do 100
jednoduchá slovná úloha
x pomenovať jednu časť celku
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 52
Precvičovanie násobenia a delenia 0
až 7

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na strane môže pedagóg motivovať hrou na remeselníkov.
Žiaci si precvičujú príklady na násobenie a delenie s prebratými spojmi (0 – 7),
sčitujú a odčitujú 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.
Poznámka: Odporúčame prácu na strane rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 15
Násobenie a delenie s využitím
známych spojov počítania
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52/1 Žiaci si precvičujú spoje násobenia 0 – 7 spamäti.
52/2 Žiaci počítajú časť z celku. Počítajú štvrtinu z daných čísel. Môžu si pomôcť
delením daných čísel číslom 4.
52/3 Žiaci riešia reťazové príklady na sčítanie o odčítanie do 100.
52/4 Žiaci určia, aký čas je vyobrazený na oboch typoch hodín (hodiny, minúty
a sekundy).
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky. Precvičujú
si známe spoje násobenia a delenia.
V druhej úlohe žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na násobenie. Zápis slovnej
úlohy nie je v treťom ročníku povinný. Žiaci si ho môžu zostaviť. Pri zostavovaní
zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na presnej forme
zápisu. Mal by však obsahovať všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu
slovnej úlohy. Po zostavení príkladu na násobenie ho správne vypočítajú a napíšu
odpoveď. Slovnú úlohu si môžu aj zakresliť.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie a robia kontrolu riešenia (skúšku
správnosti) podľa vzoru pomocou násobenia. Pri práci si môžu pomáhať pyramídou
násobkov, tabuľkou násobenia, príp. iným spôsobom.
V štvrtej úlohe žiaci najprv vyriešia jednu stranu príkladu a potom dopĺňajú do pravej
strany vždy dva činitele tak, aby platila rovnosť. Dopĺňanie do rovnice (pojem
nepoužívame) je pomerne náročná úloha. Matematicky menej zdatní žiaci budú
potrebovať výraznejšiu pomoc, resp. budú pracovať s tabuľkami násobenia
na prechádzajúcich stranách. Úloha pripravuje žiakov na riešenie rovníc vo vyšších
ročníkoch.
V piatej úlohe žiaci pracujú podľa daných pokynov. Vyfarbujú plôšky tak, aby
v každom riadku boli práve dve farby. Farby si môžu žiaci ľubovoľne zvoliť. Úloha
má kombinatorickú motiváciu na úrovni znázorňovania.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 105
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 52, PZ 2. časť, strana 16
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Precvičovanie násobenia a delenia 0 až 7
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
v číselnom obore do 100
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
aplikačné úlohy
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
x pomenovať jednu časť celku

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 52
Precvičovanie násobenia a delenia 0
až 7
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 16
Násobenie a delenie s využitím
známych spojov počítania
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: obľúbené televízne programy
Žiaci si precvičujú príklady na násobenie a delenie s prebratými spojmi (0 – 7),
pracujú s násobkami čísel, riešia slovné úlohy a 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.

52/5 Žiaci si prekreslia tabuľku a doplnia chýbajúce údaje. Pri riešení využijú
násobenie.
52/6 Žiaci si vytvoria podobnú tabuľku ako v úlohe 5. Zapíšu si do nej údaje zo
zadania. Do prvého riadku tabuľky si zapíšu počet včiel. Do druhého riadku si budú
zapisovať počet nôh včiel. K riešeniu úlohy potrebujú žiaci vedieť informáciu, koľko
nôh má včela. Pri prepojení s prírodovedným učivom by mali vedieť, že včela (hmyz)
má 6 nôh. Pri dopĺňaní tabuľky násobia číslom 6.
52/7 Žiaci triedia čísla – vypisujú násobky čísla 7.
52/8 Žiaci pracujú s tabuľkou. Orientujú sa v nej, čítajú z nej informácie – časové
údaje.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o voľnom čase a záľubách žiakov.
Strana je zameraná na násobenie a delenie s využitím známych spojov počítania.
Žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie, opravujú nesprávne vyriešené príklady,
pracujú s násobkami čísel, dopĺňajú do tabuľky údaje a vyfarbujú dané časti.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V prvej úlohe žiaci riešia úlohu typu: Skontroluj výsledky, chyby oprav. Riešením
úlohy si žiaci precvičujú delenie a svoju pozornosť.
V druhej úlohe žiaci pozorujú košíky s násobkami čísel a hľadajú košík len
s násobkami čísla 6. Keď ho nájdu zakrúžkujú jeho poradové číslo. Žiaci si riešením
úlohy opakujú násobky čísel.
Doplňujúce zamestnanie: úloha na odhad (odhadni koľko čísel je v každom košíku,
svoj typ si over spočítaním čísel v jednotlivých košíkoch).
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu a dopĺňajú tabuľku. Pri riešení si môžu
pomáhať znázornením pomocou papierových modelov peňazí. Riešením tohto typu
úloh sa propedeuticky pripravujú na riešenie úloh na priamu úmeru.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú obrázky a vyfarbujú časť, ktorá je daná (3 štvrtiny, 2
tretiny, 5 šestín, 4 pätiny). Úlohou tohto typu sa pripravujú na úlohy so zlomkami vo
vyšších ročníkoch.
Poznámka Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o voľnom čase a záľubách žiakov. Riešenie
úlohy je propedeutikou zlomkov.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci riešia šípkové príklady zaujímavého typu. Násobia čísla
a dopĺňajú súčiny podľa vzoru. Úloha je náročnejšia na pozornosť a orientáciu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 106
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 5
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
štvorcová sieť
stavba z kociek
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 5

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych druhoch stavieb a o ich
plánovaní.
Na tejto strane žiaci skladajú geometrické útvary v štvorcovej sieti, zmenšujú
obrázok v štvorcovej sieti, pozorujú a priraďujú k sebe správne dvojice stavieb
z 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.

V prvej úlohe žiaci vkladajú kreslením dieliky do nevyfarbenej časti tak, aby sa
všetky zmestili a aby žiadna časť neprečnievala. Dieliky uložia do štvorcovej siete
tak, aby ich nepootočili, ani neprevrátili. Je vhodné, aby úlohu riešili najprv len
jemným farebným označením štvorčekov (bodkou), ktoré chcú vyfarbiť, aby vedeli,
či je ich riešenie správne a až potom plochy vyfarbili.
Poznámka: Celú úlohu s dielikmi na vystrihovanie môžu žiaci nájsť aj na www.aitec.sk, alebo pomocou
kódu, ktorý môžu načítať na strane pomocou mobilu alebo notebooku.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 5

Didaktická hra

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V druhej úlohe a) Žiaci pozorujú obrázok žabky vo veľkej štvorcovej sieti a potom
ho rysujú do menšej štvorcovej siete. Pri rysovaní pozorujú dĺžku úsečiek v malej
štvorcovej sieti (počet štvorčekov), všímajú si smer rysovaných čiar (zvislý,
vodorovný, šikmý).
b) Žiaci si môžu zväčšovanie a zmenšovanie obrázkov vyskúšať aj na informatickej
výchove.
V tretej úlohe žiaci pozorujú vyfarbené a nevyfarbené objekty z kociek. Stavby
s rovnakým tvarom označia rovnakým písmenom. Môžu si pomôcť spočítaním počtu
kociek. Objekty z 5 kociek sa tiež odlišujú tvarom.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
4. fixačná časť

Metodický postup, didaktické poznámky

Praktické využitie

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 107
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 53, PZ 2. časť, strana 17,
Učebnica
Zbierka strana 48, 49
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 8
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej
rovnakých sčítancov a násobením
úrovni)
x pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
v číselnom obore do 100
jednoduché
slovné úlohy
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
väčšie, menšie
x overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
x vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané
číslo
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 53
Násobenie a delenie 8

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor o Osmijankovi
a Osmidunčovi (ilustrácia vpravo hore), postáv z Osmijankových rozprávok od spisovateľky Kristy Bendovej.
Žiaci násobia a delia 8, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s násobkami čísel, riešia slovné 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.
Poznámka: Odporúčame prácu na strane rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

53/1 Žiaci zapisujú k daným situáciám príklady na viacnásobné sčítanie, príklady
na násobenie a vypočítajú ich.
53/2 Žiaci násobia čísla číslom 8. Počítajú príklady po dvojiciach – po stĺpcoch. Pri
riešení príkladov môžu pozorovať komutatívnosť násobenia.
Poznámka: Pojem komutatívnosť nepoužívame.

53/3 Žiaci riešia slovnú úlohu. Počítajú dva príklady, jeden typu a : b a druhý typu
b . c.
53/4 Žiaci riešia slovnú úlohu typu a : b.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 17
Násobenie a delenie 8
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mala predchádzať motivácia na tému zimné športy na lyžiach
(správne ochranné prostriedky). Strana je zameraná na násobenie a delenie
v obore násobilky – násobenie a delenie 8. Žiaci si na rôznych typoch úloh upevňujú
známe spoje násobenia, oboznamujú sa s násobením a delením 8 v obore
násobilky, riešia rôzne typy úloh. Ako pomôcka im slúži tabuľka násobenia 8 na
okraji strany, môžu si ňou pomáhať pri riešení úloh.
V prvej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie. Vypočítajú súčin, vyhľadajú prilbu
s číslom rovnakým ako výsledok a vyfarbia okienko s výsledkom farbou prilby.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Pri dopĺňaní si môžu
pomáhať tabuľkami násobenia na okrajoch strán.
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na delenie, kontrolu robia násobením. Upevňujú
si tak poznatky o násobení a delení ako vzájomných opačných operáciách.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú a dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Táto úloha je
náročná na orientáciu. Matematicky vyspelí žiaci pochopia princíp riešenia a začnú
ho využívať, ostatní vypočítajú príklad ako sériu nadväzujúcich príkladov.
V piatej úlohe žiaci píšu a) aspoň 4 čísla menšie ako dané čísla, b) aspoň 4 čísla
väčšie ako dané čísla. Ďalšie čísla vyhovujúce daným podmienkam môžu písať na
papier. Žiaci si úlohou opakujú porovnávanie a usporiadanie čísel v obore do
1 000.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 108
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 53, PZ 2. časť, strana 18,
Učebnica
Zbierka strana 48, 49
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 8
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
niekoľkokrát viac
v číselnom obore do 100
jednoduché slovné úlohy
x zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
číselná os
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
správnu odpoveď
x vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x pomenovať jednu časť celku
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 53
Násobenie a delenie 8

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o zberateľských záľubách
žiakov, prezentácia, návšteva výstavy zbierok a pod.
Žiaci násobia a delia 8, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s číselnou osou, určujú časť z celku, porovnávajú čísla
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.

53/5 Žiaci najprv vyriešia príklady na oboch stranách a výsledky porovnajú znakmi
>, < alebo =.
53/6 Žiaci určujú časť z celku – polovicu z daných čísel. Ako pomôcku môžu použiť
zobrazené číselné osi. Skočko im pomáha informáciou v bublinke, že hľadajú číslo,
ktoré je rovnako vzdialené od 0 aj od určeného čísla.
53/7 Žiaci usporiadajú čísla podľa veľkosti vzostupne – od najmenšieho po
najväčšie.
53/8 Žiaci určujú niekoľkokrát väčšie číslo a o niekoľko väčšie číslo.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 18
Násobenie a delenie 8
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
53/9 a) Žiaci zistia, že ak vypočítajú príklady, ktoré sú nad sebou, vyjde im rovnaký
výsledok, a preto sú priradené jednému číslu na číselnej osi.
b) Žiaci môžu k uvedeným číslam tvoriť aj iné príklady, nielen na násobenie, ale aj
na delenie, sčítanie a odčítanie.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si
precvičujú násobenie a delenie ôsmimi, pracujú s pyramídou násobkov, riešia
slovnú úlohu a aplikačné úlohy. Pri práci si môžu pomôcť tabuľkou násobenia
a pyramídou násobkov čísla.
V prvej úlohe žiaci pracujú vo dvojiciach. Tvoria štvorice príkladov s číslami na
kartičkách podľa vzoru. Môžu pracovať na papier alebo ústne. Riešením úlohy si
opakujú spôsob používania pyramídy násobkov (sledujú násobky čísla 8). Úlohy
tohto typu pomáhajú žiakom uvedomiť si súvislosť medzi násobením a delením a
chápať násobenie a delenie ako vzájomné opačné operácie. K jednému príkladu
vymyslia slovnú úlohu a vyriešia ju, prípadne ju dajú vyriešiť ďalšej dvojici
spolužiakov.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na delenie a vyfarbujú kartičky s príkladmi
farbami loptičiek so správnymi výsledkami. Pri práci si môžu pomáhať ľubovoľným
spôsobom, napríklad pyramídou násobkov alebo tabuľkami násobenia.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Zostavia príklad, vypočítajú ho, urobia
skúšku správnosti a napíšu odpoveď.
Poznámka: Ak sa rozhodnú zostaviť zápis, ktorý nie je v treťom ročníku povinný, žiaci si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohu s tabuľkou. Dopĺňajú do tabuľky údaje podľa
zadania. Najskôr dané čísla v riadku sčítajú, potom odčítajú a nakoniec vydelia.
V piatej úlohe žiaci spájajú postupne body s násobkami čísla 8 vzostupne
a vzniknutý obrázok ľubovoľne vyfarbia. Ak určia riešenie (čo bude predstavovať
obrázok) pred spojením bodov, následným spojením bodov si overia svoje tvrdenie.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 109
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 54, Zbierka strana 48, 49
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 8
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
jednoduché slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x sformulovať otázku a zoštylizovať správnu odpoveď
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
znázornenie času na ručičkových hodinách
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
pravidlá zaokrúhľovania
x znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
znak zaokrúhľovania
zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 54
Násobenie a delenie 8

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: maratón
Žiaci násobia a delia 8, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, správnosť riešenia overujú pomocou skúšky správnosti, pracujú
s násobkami čísel, riešia slovné úlohy, riešia úlohy s časom, zaokrúhľujú čísla na
desiatky.
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.

54/1 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 8. Vypíšu z nej modré čísla a zisťujú, ktorými
číslami, okrem čísla 8, sa dajú ešte deliť.
Pri riešení môžu postupovať tak, že budú hľadať spoločné delitele pre všetky čísla.
Sú to čísla 4 a 2. Pri čísle 2 sú však čísla 24 a 40 mimo oboru násobilky. Ak pri
hľadaní spoločných deliteľov žiaci nebudú hľadať aj mimo oboru násobilky, potom
je riešením iba číslo 4.
Úlohu však môžu riešiť aj tak, že budú hľadať delitele pre každé číslo zvlášť (ak
nebudeme brať do úvahy deliteľa 8, seba samého a číslo 1). Čísla 8, 16, 32 budú
mať dva delitele – čísla 4 a 2, číslo 24 bude mať dva delitele – čísla 6 a 4 a číslo 40
bude mať tiež dva delitele – čísla 4 a 10.
Riešenie: číslo 4.

54/2 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 8. Vypíšu z nej všetky červené čísla. Odčitujú
od nich postupne číslo 8, až pokým nebude výsledkom číslo 0. Potom napíšu,
koľkokrát odčítali číslo 8. Riešením úlohy si utvrdzujú princíp delenia.
54/3 Žiaci vyriešia dané príklady na násobenie a ku každému urobia skúšky
správnosti dvomi príkladmi na delenie. Potom pristúpia k riešeniu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou
Násobenie a delenie 8
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
54/4 Žiaci riešia slovnú úlohu. Pracujú len s údajmi v kilometroch.
54/5 Žiaci znázorňujú dané časy na ručičkových hodinách.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
54/6Žiaci riešia slovnú úlohu typu a : b.
54/7 Žiaci riešia dve slovné úlohy – dve rôzne situácie s rovnakým výsledkom.
54/8 Žiaci zaokrúhľujú čísla na desiatky.
54/9 Žiaci si rovnakú tabuľku prekreslia do zošita. Potom zisťujú, ktoré z predmetov
sa nachádzajú v ich aktovke a v akých počtoch. Zistené údaje zapisujú do tabuľky.
54/10 Žiaci overujú správnosť vypočítaných príkladov. Nesprávne vyriešené
príklady prepíšu do zošita a napíšu správne výsledky.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 110
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť strana 19, Zbierka strana 48, 49
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
násobilka
do 100 spamäti
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej
x spamäti
úrovni)
x pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x vytvoriť príklady na násobenie a delenie k danej
situácii
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 19
Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor na tému zimné športy na
ľade.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia,
tvorenie príkladov na násobenie a delenie, opakovanie násobkov čísel a riešenie
aplikačných úloh.
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 tvoria príklady na násobenie k danému súčinu podľa vzoru. Pri
riešení si môžu pomôcť tabuľkami násobenia na okrajoch strán. Riešenie úlohy
môže byť u žiakov rôzne. Pri tvorbe príkladov môžu využiť vlastnosti násobenia
(komutatívnosť).
V druhej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie. Výsledky na oboch
stranách úlohy porovnajú (prípadne výsledok a dané číslo – v druhom stĺpci).
Poznámka: V prvom stĺpci môžu využiť informácie, ktoré získali pri riešení úlohy 4 na strane 17.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 19
Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia reťazové príklady. Vypočítajú ich a správne doplnia čísla
v smere šípok. Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do geometrických útvarov. Úloha s rovnakými
geometrickými útvarmi je náročná na logické uvažovanie. Po správnom doplnení
čísel je matematicky jednoduchá.
Poznámka: Niektorý žiak môže logickým úsudkom prísť na to, že výsledkom druhého príkladu bude číslo
0 (keďže ide o odčítanie rovnakých útvarov (čísel), a preto konečným výsledkom bude rovnaké číslo ako
výsledok prvého príkladu, za čo ho patrične oceníme.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci podľa počtu štvorčekov zostavujú dva príklady na násobenie
a dva príklady na delenie a potom ich riešia. Precvičujú si známe spoje násobenia
a delenia v obore násobilky.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 111
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 86, PZ 2. časť, strana 6
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotka dĺžky meter
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
(dm), meter (m), kilometer (km)
x odmerať väčšie vzdialenosti v metroch
vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie vzdialenosti
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti (štvorec,
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
obdĺžnik)
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
štvorcová sieť
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 86

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rozprávkových hrdinoch Dlhom,
Širokom a Bystrozrakom a o tom, kto z nich robí najdlhšie kroky. Potom
pokračujeme v motivácii rozhovorom o tom, kto z triedy robí najdlhšie kroky.
V úvode strany koník Skočko oboznamuje žiakov s jednotkou dĺžky 1 meter, jeho
označením, s pravidlom jeho premieňania na decimetre a naopak. So žiakmi
diskutujeme o tom, čo všetko môžeme merať v metroch. Rysujú úsečku, priamku,
vyznačujú body. Rysujú v štvorcovej sieti.
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.

86/1 Žiaci premieňajú metre na decimetre.
Poznámka: Aj keď premieňanie jednotiek dĺžky nie je v 3. ročníku zahrnuté vo výkonových a obsahových
štandardoch inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacej oblasti Matematika a práca
s informáciami, predsa je vhodné, aby sa žiaci pri zavedení jednotky dĺžky meter oboznámili s princípom
premieňania v jednoduchých prípadoch.

86/2 Žiaci dopočítajú do 30 dm (3 m).
86/3 Žiaci využijú predstavu o jednotke dĺžky meter a vymenujú predmety z okolia,
ktoré sa dajú merať v metroch.
86/4 Žiaci rysujú podľa pokynov. Dodržiavajú pritom pravidlá rysovania.
86/5 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti štvorce s danými dĺžkami strán.
86/6 Žiaci dopočítajú do 100 cm (1 m).
86/7 Žiaci využijú predstavu o jednotke dĺžky meter a vymenujú predmety na
obrázku, ktoré sa dajú v skutočnosti merať v metroch.
86/8 Žiaci rysujú obdĺžnik v štvorcovej sieti. Najprv si vyznačia (narysujú) kratšiu
stranu obdĺžnika. Potom narysujú dlhšiu stranu obdĺžnika, ktorá bude dvakrát dlhšia
ako jeho kratšia strana.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 6

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
86/9 Žiaci narysujú priamku, vyznačia body K, L. Potom vyznačia bod M tak, aby bol
rovnako vzdialený od oboch vyznačených bodov (žiaci teda vyznačia stred úsečky
KL).
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je venovaná odhadu dĺžky úsečiek a overeniu odhadu pomocou merania
dĺžky úsečky pomocou pravítka. Žiaci merajú šírku a dĺžku pomocou krokov a potom
v metroch, vyfarbujú štvorčeky v štvorcovej sieti tak, aby vznikli písmená, zisťujú
počet častí rozdelených útvarov.
V prvej úlohe žiaci odhadnú dĺžky strán geometrických útvarov v milimetroch a svoj
odhad zapíšu do tabuľky. Potom odmerajú dĺžky strán pomocou pravítka a výsledky
merania tiež zapíšu do tabuľky. Svoj odhad a výsledky merania porovnajú.
V druhej úlohe žiaci merajú dĺžku (šírku) triedy, chodby a telocvične pomocou
krokov a pomocou metra. Svoje merania zapíšu do pracovného zošita a navzájom
si ich porovnajú.
V tretej úlohe žiaci vyfarbujú štvorčeky tak, aby vznikli prvé písmená ich mena
a priezviska. Potom spočítajú počet vyfarbených štvorčekov (štvorčekov potrebných
na vyfarbenie písmen).
V štvrtej úlohe žiaci spájajú body podľa predznačenia a zapíšu počet častí, ktoré
vznikli po rozdelení obrázkov.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 112
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 55, Zbierka strana 50, 51
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 9
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
rovnakých sčítancov a násobením
delenie, znak delenia : (delené)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
100 spamäti
násobilka
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobok čísla
x spamäti
jednoduché slovné úlohy
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
v číselnom obore do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 55
Násobenie a delenie 9

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor o rozprávke O deviatich
zhavranených bratoch (ilustrácia vpravo hore).
Žiaci násobia a delia 9, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, správnosť svojho riešenia si overujú skúškou správnosti, pracujú
s násobkami čísel, riešia slovné úlohy, reťazové príklady a pracujú so štvorcovou
sieťou.
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.

55/1 Žiaci zapisujú k daným situáciám príklady na násobenie a vypočítajú ich.
55/2 Žiaci riešia príklady na násobenie číslom 9. Nájdu k nim príklady, ktoré sú ich
skúškou správnosti (ku každému príkladu patria vždy dva príklady, ktoré sú k nemu
skúškou správnosti). Pri riešení si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a delenia
na tejto strane.
55/3 a) Žiaci napíšu násobky čísla 6, ktoré nie sú väčšie ako 60. Znamená to, že
napíšu čísla menšie alebo rovné 60 (medzi napísané násobky bude patriť i číslo
60).b) Žiaci napíšu násobky čísla 9, ktoré nie sú väčšie ako 90. Znamená to, že
napíšu čísla menšie alebo rovné 90 (medzi napísané násobky bude patriť i číslo 90).
c) Žiaci vypíšu spoločné násobky čísel 6 a 9. Modrou zakrúžkujú najmenší spoločný
násobok – číslo 18 (jedno riešenie) a červenou najväčší spoločný násobok – číslo
54 (jedno riešenie).
55/4 Žiaci tvoria k daným trojiciam čísel štvorice príkladov – dva príklady
na násobenie a dva na delenie.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 55
Násobenie a delenie 9

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
55/5 Žiaci riešia slovnú úlohu pomocou dvoch príkladov. Najprv násobia a potom
sčitujú.
55/6 Žiaci riešia slovnú úlohu pomocou dvoch príkladov. Najprv delia a potom
sčitujú.
55/7 Žiaci riešia reťazové príklady. Dávajú pozor na smer riešenia.
55/8 Žiaci najprv rozložia číslo na dva činitele. Môžu si pomôcť tabuľkami násobenia
a delenia na predchádzajúcich stranách (hľadaním prvého činiteľa).
Po doplnení chýbajúcich činiteľov vyfarbujú štvorčeky na štvorčekovom papieri
podľa príkladu. So žiakmi sa môžeme dohodnúť, že prvý činiteľ bude vyjadrovať
počet riadkov a druhý činiteľ počet stĺpcov. Môže to byť však aj opačne
(komutatívnosť násobenia).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 113
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 56, PZ 2. časť strana 20,
Učebnica
Zbierka strana 50, 51
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 9
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
rovnakých sčítancov a násobením
delenie, znak delenia : (delené)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
100 spamäti
násobilka
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobok čísla
x spamäti
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
v číselnom obore do 100
x pomenovať jednu časť celku
x vytvoriť príklady na násobenie a delenie k danej
situácii
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 56
Násobenie a delenie 9

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mala predchádzať motivácia na tému hry vo voľnom čase – šach,
kolky, šípky, stolný futbal, hokej a pod.
Žiaci násobia a delia 9, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, pracujú s násobkami čísel, s tabuľkou, porovnávajú 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.
Poznámka: Prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín.

56/1 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 9. Vymenujú násobky čísla 9 vzostupne
i zostupne.
56/2 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 9. Vypíšu z nej modré čísla a ku každému
napíšu číslo, ktoré je 9-krát menšie.
b) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 9. Vypíšu z nej oranžové čísla a ku každému
napíšu číslo, ktoré je o 9 menšie.
56/3 Žiaci pozorujú, ako sa menia cifry v násobkoch čísla 9. Zistia, že cifry na mieste
jednotiek sa postupne zmenšujú a cifry na mieste desiatok sa postupne zväčšujú.
Poznámka: Úloha môže slúžiť ako pomôcka pre žiakov k ľahšiemu zapamätaniu násobkov čísla 9
(násobilky 9).

56/4 Žiaci najprv vypočítajú príklady na oboch stranách úlohy a potom porovnajú
výsledky znakmi >, < alebo =.
56/5 Žiaci pracujú s tabuľkou. Úloha si vyžaduje pozornosť a orientáciu v tabuľke.
Žiaci hľadajú násobky čísla 9 spolu s písmenami, ktoré vypisujú.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Úlohu začínajú riešiť na mieste označenom šípkou a postupujú po stĺpcoch smerom
doprava. Ak správne zložia písmená, dozvedia sa správne riešenie.
Riešenie: Jedna z významných kultúrnych pamiatok mesta Košice je Dóm svätej ALŽBETY.
Poznámka: Skočko žiakov textom v bublinke oboznamuje, že ciferný súčet násobkov 9 je stále rovnaký
(9). Žiaci si to môžu overiť v 3. úlohe na tejto strane.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 20
Násobenie a delenie 9

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na násobenie a delenie v obore násobilky – násobenie a delenie
9. Žiaci si na rôznych typoch úloh upevňujú známe spoje násobenia, oboznamujú
sa s násobením a delením 9 v obore násobilky, riešia rôzne typy úloh. Ako pomôcka
im slúži tabuľka násobenia 9 na okraji strany, ktorou si môžu pomáhať pri riešení
úloh.
V prvej úlohe žiaci zapisujú dané počty pomocou súčinu (príkladov na násobenie)
a riešia ich. Pracujú podľa vzoru.
Poznámka: Je dôležité, aby žiaci vnímali číslo 9 ako súhrnný počet (keď som zhodil/-a 3-krát 9 kolkov,
získal/-a som 27 bodov) a každú úlohu ukončili sformulovanou ústnou odpoveďou.

V druhej úlohe žiaci pozorujú a dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Pri dopĺňaní
čísel si môžu pomáhať tabuľkami násobenia na okrajoch strán. Riešením úlohy sa
pripravujú na riešenie rovníc vo vyšších ročníkoch.
Poznámka: Pojem rovnica nepoužívame.

V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázok, nájdu situáciu, ktorá sa dá zapísať príkladom
na násobenie aj delenie. Situáciu opíšu, zapíšu príklad a vyriešia ho.
Poznámka: Farebnosť obrázka nebola zámerne zvolená ako čiernobiela, pretože obrázok nemôžeme
nazývať šachovnicou, lebo má 9-krát 9 štvorčekov a šachovnice s týmto počtom štvorčekov neexistujú.

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Je to známa hra Myslím si číslo. Ak si žiaci
potrebujú situáciu znázorniť, môžu to urobiť na papier. Neskôr si môžu túto hru
zahrať v triede. Hru predchádza vysvetlenie a zopakovanie pravidiel.
V piatej úlohe žiaci pozorujú obrázky a označujú časť, ktorá je vyfarbená (polovica,
tretina alebo štvrtina). Úlohou tohto typu sa pripravujú na úlohy so zlomkami vo
vyšších ročníkoch.
Poznámka: Riešenie úlohy je propedeutikou zlomkov.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 114
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 56, PZ 2. časť, strana 21,
Učebnica
Zbierka strana 50, 51
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 9
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
rovnakých sčítancov a násobením
delenie, znak delenia : (delené)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
do 100 spamäti
násobilka
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobok čísla
x spamäti
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vytvoriť príklady na násobenie a delenie k danej
pravidlá zaokrúhľovania
situácii
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
znak zaokrúhľovania
x vyriešiť jednoduché nerovnice
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 56
Násobenie a delenie 9

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 21
Násobenie a delenie 9
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mala predchádzať motivácia na tému hry vo voľnom čase – šach,
kolky, šípky, stolný futbal, hokej a pod. (pokračovanie).
Žiaci násobia a delia 9, precvičujú si príklady na násobenie a delenie s prebratými
spojmi, riešia nerovnice na propedeutickej úrovni.
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.

56/6 Žiaci zapisujú ku každému obrázku príklad na násobenie a delenie.
56/7 Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby platila nerovnosť.
56/8 Žiaci pracujú s encyklopédiami, internetom... Vyberú si jedno obľúbené miesto
na Slovensku (môže to byť mesto, hrad, jaskyňa, jazero...) a zistia vzdialenosť tohto
miesta od svojho bydliska v kilometroch. Zistené vzdialenosti si porovnajú
so spolužiakmi.
56/9 Žiaci vymenujú násobky čísla 9 vzostupne i zostupne.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o chovateľských záľubách,
prípadne interaktívne vyučovanie, prezentácia na danú tému. Strana je zameraná
na upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Žiaci si precvičujú násobenie
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
a delenie deviatimi, pracujú s pyramídou násobkov a riešia slovnú úlohu. Pri práci
si môžu pomôcť tabuľkou násobenia a pyramídou násobkov čísla.
V prvej úlohe si žiaci opakujú spôsob používania pyramídy násobkov a sledujú
násobky čísla 9. Najprv zaokrúhlia dané násobky čísla 9, potom dopíšu a zaokrúhlia
ďalšie, chýbajúce násobky čísla 9.
V druhej úlohe žiaci triedia kartičky s príkladmi vyfarbovaním podľa daných
podmienok, ktoré sú napísané na škatuliach.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu. Zostavia príklad, vypočítajú ho a napíšu
odpoveď.
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu, ktorý nie je povinný v treťom ročníku, si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní.

V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a podľa výsledku priradia písmeno
k číslu. Pri orientácii v tabuľke musia pracovať pozorne.
Poznámka: Úloha je prípravou na karteziánsky súčet vo vyšších ročníkoch. Je veľmi náročná na
priestorovú orientáciu a niektorí žiaci ju bez pomoci pedagóga nemusia zvládnuť.

V piatej úlohe žiaci tvoria k daným súčinom aspoň jeden príklad na násobenie. Pri
hľadaní činiteľov si môžu pomôcť tabuľkami násobenia na okrajoch strán. Ďalšie
príklady si môžu zapisovať na papier.
Poznámka: Niektoré úlohy majú viaceré riešenia (napríklad k súčinu 24 môžu napísať príklady 3 . 8, ale
aj 6 . 4), preto nemusí byť riešenie úlohy u všetkých žiakov rovnaké.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 115
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť strana 22, Zbierka strana 50, 51
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
násobilka
do 100 spamäti
jednotky času: hodina, minúta, sekunda
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
aplikačné úlohy
x spamäti
pravidlá zaokrúhľovania
x vytvoriť príklady na násobenie a delenie k danej
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
situácii
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase znak zaokrúhľovania
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
zaokrúhľovania
x pomenovať jednu časť celku

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 22
Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 22
Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by malo predchádzať interaktívne vyučovanie na tému jar, zmeny
v prírode v jarnom období, prezentácia o zmenách v prírode na jar a pod.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých
a delenia, delenie na štvrtiny a riešenie aplikačných úloh.

spojov

násobenia

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 spoje násobenia. Pri riešení tejto úlohy by mali čo
najmenej používať pomôcky. Postupne by si mali spoje násobilky zautomatizovať
a ovládať ich spamäti.
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázky a rozdeľujú každú skupinu predmetov
na štvrtiny, čo znamená, že delia štyrmi. Podľa situácie na obrázku zapíšu príklad
na delenie (podľa vzoru) a vyriešia ho.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Ak potrebujú, môžu si riešenie
znázorniť. Zostavia príklad, vypočítajú ho a napíšu odpoveď.
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu, ktorý nie je povinný v treťom ročníku, si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní.

V štvrtej úlohe žiaci pracujú s hodinami. Pozorujú vzor a zapisujú, koľko minút
uplynulo za daný čas. Opakujú si hodiny, minúty, sekundy. Pri práci môžu použiť
papierový model hodín.
V piatej úlohe žiaci tvoria najmenej šesť ľubovoľných trojciferných čísel (jednotky,
desiatky, stovky) a zaokrúhlia ich na desiatky.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 116
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 87
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotka dĺžky meter
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
(dm), meter (m), kilometer (km)
x odmerať väčšie vzdialenosti v metroch
vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie vzdialenosti
x odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch a dlhšiu dĺžku
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
v metroch
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti (štvorec,
štvorcová sieť
obdĺžnik)
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby
x vytvoriť plán stavby z kociek
s vyznačeným 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
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 87

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: zimné športy
Koník Skočko v úvode strany oboznamuje žiakov s premieňaním metra na
milimetre. Žiaci rysujú v štvorcovej sieti, zväčšujú geometrické útvary v štvorcovej
sieti, robia odhad, určujú pravdivosť (nepravdivosť) tvrdení, pozorujú stavby z kociek
– určujú počet kociek, kreslia plány stavieb.
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.

87/1 Žiaci si utvrdzujú predstavu o jednotke dĺžky meter a jeho vzťahu k milimetrom.
Vyberajú správnu možnosť, koľko môžu merať uvedené predmety a živočíchy.
87/2 Žiaci narysujú do štvorcovej sieti podľa vzoru obdĺžnik ABCD. Postupne rysujú
obdĺžniky tak, že dlhšie strany budú stále zväčšovať.
Poznámka: Žiakom pripomenieme, aby si pozorne prečítali zadanie. Je v ňom uvedené, že zväčšovať
budeme iba dlhšie strany obdĺžnika. Nejde o zväčšovanie celého obdĺžnika.

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 87
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
87/3 Žiaci odhadnú dĺžku a šírku triedy, budovy... v metroch. Svoj odhad overia
meraním.
87/4 Žiaci pozorujú stavby z kociek. Vhodné je, aby si žiaci dané stavby postavili.
Určujú počet kociek, ktoré použili na každú stavbu. Určujú počet kociek v 3. rade.
Nakreslia plán každej stavby(pôdorys s vyznačením počtu kociek) do zošita so
štvorcovou sieťou.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 117
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 57, Zbierka strana 52, 53
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
x pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
rovnakých sčítancov a násobením
delenie, znak delenia : (delené)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
100 spamäti
násobilka
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobok čísla
x spamäti
jednoduché slovné úlohy
x vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
nepriamo sformulované úlohy na násobenie a delenie
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
aplikačné úlohy
správnu odpoveď
pravidlo vytvárania postupnosti
x vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na násobenie
pravidlo, symbol
a delenie v obore násobilky
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
x identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
čísel, znakov, symbolov
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
x vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 57
Násobenie a delenie 10

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane môže predchádzať motivačný rozhovor o ilustrácii vpravo hore –
o desiatich prstoch na rukách. Môžeme si pripomenúť, že je to najdostupnejšie
počítadlo. Hlavný motív strany: nákupy
Žiaci v úlohách násobia a delia 10, precvičujú si príklady na násobenie a delenie
s prebratými spojmi, správnosť svojich riešení si overujú skúškou správnosti,
pracujú s násobkami čísel, riešia slovné úlohy, tvoria slovnú úlohu k príkladu
i k ilustrácii a dopĺňajú chýbajúce čísla v číselných postupnostiach.
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.

57/1 Žiaci zapisujú k daným situáciám príklady na násobenie a vypočítajú ich.
57/2 Žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúce činitele tak, aby boli správne vypočítané.
Môžu si pomôcť tabuľkou násobenia a delenia na tejto strane.
Poznámka: Žiaci riešia rovnice na propedeutickej úrovni. Pojem rovnica nepoužívame.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
57/3 Žiaci vytvoria k ilustráciám úlohy, zapíšu ich príkladmi a vypočítajú. Môžu tvoriť
úlohy na násobenie alebo delenie. Pri riešení však môžu použiť viacnásobné
sčítanie alebo viacnásobné odčítanie.
57/4 Žiaci si precvičujú počítanie príkladov na násobenie. Správnosť riešenia overia
pomocou skúšky správnosti.
57/5 Žiaci riešia slovnú úlohu, ktorá má dve časti. Pri riešení v prvej časti uvažujú
logicky. Latu treba rozrezať na 4 rovnako dlhé časti. Jeden rez trvá 2 minúty. Na
prepílenie laty na 4 časti budú potrebné 3 rezy. Rezanie laty bude trvať 3 . 2 = 6
minút.
Poznámka: Pri tejto úlohe môžeme robiť so žiakmi názornú ukážku, spoločný obrázok, a pod.

V druhej časti budú žiaci počítať, akú dĺžku bude mať každá odpílená časť. Môžu
využiť delenie a vypočítať, že každá odpílená časť bude mať dĺžku 32 : 4 = 8
decimetrov.
Poznámka: Žiaci nesmú zabudnúť uviesť pri odpovedi aj jednotku času (minúta) a jednotku dĺžky
(decimeter).

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 57
Násobenie a delenie 10

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
57/6 Žiaci pri riešení úlohy môžu pracovať s hodinami.
Riešenie: 55 minút.

57/7 Žiaci si precvičujú počítanie príkladov na delenie. Správnosť riešenia overia
pomocou skúšky správnosti – násobením.
57/8 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu.
57/9 Žiaci riešia slovnú úlohu pomocou násobenia a sčítania.
57/10 Žiaci vytvoria a vyriešia slovnú úlohu k príkladu 6 . 10.
Napr.: V každom balíčku je 10 žuvačiek. Kúpil som si 6 balíčkov žuvačiek. Koľko
žuvačiek som si kúpil? K úlohe môžu urobiť zápis, výpočet a odpoveď.
57/11 Žiaci najprv zistia pravidlo každej z postupností a potom doplnia do nej
niekoľko chýbajúcich čísel.
Riešenie:

Didaktická hra



Vzostupný rad násobkov 9



Zostupný rad násobkov 7



Zostupný rad násobkov 4

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 118
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 58, PZ 2. časť, strana 23,
Učebnica
Zbierka strana 52, 53
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
jednoduché slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
správnu odpoveď
súčet jednotiek, desiatok a stoviek
x rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 58
Násobenie a delenie 10

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: dopravné prostriedky
Žiaci v úlohách násobia a delia 10, precvičujú si príklady na násobenie a delenie
s prebratými spojmi, tvoria príklady na násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie,
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.

58/1 Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 10. Vymenujú násobky čísla 10 vzostupne
i zostupne.
58/2 a) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 10. Vypíšu z nej modré čísla a ku každému
z nich napíšu jeho polovicu.
Poznámka: Pripomenieme im, že vypočítať polovicu z čísla znamená vydeliť dané číslo 2.

b) Žiaci pracujú s ilustráciou čísla 10. Vypíšu z nej oranžové čísla a každé z nich
zmenšia o dvojnásobok čísla 10, čiže o 20. Skočko žiakom textom v bublinke
pripomína, že násobiť číslom 10 je ľahké, stačí pridať nulu.
58/3 Žiaci riešia úlohu typu URČ. Najprv určia, čo budú v úlohe robiť (násobiť číslom
10). Žiaci si môžu pri riešení pomôcť kreslením mierky podľa obrázka alebo
vynásobením čísla 7 desiatimi. Musia si uvedomiť, že nejde o žiadne premieňanie
jednotiek dĺžky.
Poznámka: Žiaci sa v tejto úlohe oboznámia s mierkou mapy, o ktorej sa budú učiť v 4.ročníku na
hodinách vlastivedy a v 5. ročníku na hodinách geografie.

58/4 a) Žiaci zisťujú počet v skupine (kôpke), ak je daný počet skupín (kôpok).
b) Žiaci zisťujú počet skupín (kôpok), ak je daný počet spiniek.
58/5 Žiaci musia dodržať zadanie, vytvoriť z trojíc čísel príklady s každou
matematickou operáciou.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 23
Násobenie a delenie 10

Metodický postup, didaktické poznámky
58/6 Žiaci násobia spamäti a spomedzi výsledkov napíšu iba tie, ktoré spĺňajú danú
podmienku.
58/7 Žiaci hľadajú aspoň 4 násobky daných čísel.
58/8 Žiaci riešia slovnú úlohu. Úlohu môžu riešiť ako 4 samostatné príklady a ich
výsledky sčítať.
V dolnej časti strany sa nachádza hra BINGO. Žiaci sa s ňou už stretli v učebnici
matematiky v 3. ročníku. Žiaci riešia príklady na násobenie v smere šípok a škrtajú
výsledky v tabuľke. Jedno číslo zostane v poli neprečiarknuté. Ten, kto bude mať
prvý všetko vypočítané a ostane mu jedno políčko neprečiarknuté, zvolá BINGO!
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by mala predchádzať motivácia na danú tému – práca záchranárov
(prezentácia, beseda, návšteva záchranárov v škole a pod v rámci medzipredmetovej integrácie).
Žiaci si v rôznych typoch úloh upevňujú známe spoje násobenia, oboznamujú sa
s násobením a delením 10 v obore násobilky. Ako pomôcka im slúži tabuľka
násobenia 10 na okraji strany, ktorou si môžu pomáhať pri riešení úloh.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie, dopĺňajú čísla (súčiny) po riadkoch
v smere šípok. Riešením úlohy si upevňujú spoje násobenia v obore násobilky.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie, dopĺňajú výsledky
a navzájom ich porovnávajú (v každom stĺpci zvlášť). Na základe výsledkov
porovnávania vyfarbujú okienka podľa zadania. Riešením úlohy si opakujú pojmy
súčin a podiel a zároveň pojmy najväčší a najmenší.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. Dodržiavajú správny postup
pri riešení slovnej úlohy. Svoje riešenie si môžu znázorniť. Zostavia príklad,
vypočítajú ho a napíšu odpoveď.
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu, ktorý nie je v treťom povinný, si môžu pomôcť podčiarkovaním slov
v zadaní.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy so zátvorkami. Pred riešením si
zopakujeme správny postup pri riešení úloh so zátvorkami a potom môžu pracovať
samostatne. Riešením úlohy si upevňujú pravidlo o tom, čo má v matematike
prednosť (násobenie a delenie pred sčítaním a odčítaním). Odporúčame, aby si
riešenia žiaci navzájom skontrolovali.
V piatej úlohe žiaci zapisujú dané čísla ako súčty stoviek, desiatok a jednotiek.
Tento rozklad by im už nemal robiť problém.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 119
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 59, PZ 2. časť, strana 24,
Učebnica
Zbierka strana 52, 53
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
niekoľkokrát viac
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
niekoľkokrát menej
x zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
jednoduché slovné úlohy
x zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
správnu odpoveď
súčet jednotiek, desiatok a stoviek
x rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x pomenovať jednu časť celku
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 59
Násobenie a delenie 10

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: rodina
Žiaci si precvičujú príklady na násobenie a delenie s prebratými spojmi násobenia.
Pracujú s násobkami čísel a s pojmami niekoľkokrát väčšie, niekoľkokrát menšie,
riešia slovné 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.
Poznámka: Odporúčame stranu rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

59/1 Žiaci určujú, ktoré číslo z dvojice čísel je väčšie a koľkokrát je väčšie ako druhé
číslo. Pri riešení si môžu pomôcť delením, násobením alebo iným spôsobom.
59/2 Žiaci riešia úlohu, ktorá má tri otázky.
Poznámka: Žiaci si zvyknú mýliť pojmy koľkokrát viac, o koľko viac. Z tohto dôvodu je takýto typ úlohy
zaradený v učebnici častejšie.

59/3 Žiaci určujú, ktoré číslo z dvojice čísel je menšie a koľkokrát je menšie ako
druhé číslo. Pri riešení si môžu pomôcť násobením, delením alebo iným spôsobom.
59/4 Žiaci riešia úlohu, kde určujú:
a) koľkokrát viac bábik má Lea ako Sára,
b) o koľko viac bábik má Lea ako Sára.
Poznámka: Takýto typ úloh si od žiakov vyžaduje pozorné čítanie zadania.

Relaxačná chvíľka
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ, strana 24
Násobenie a delenie 10
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane by malo predchádzať interaktívne vyučovanie na danú tému,
prezentácia, návšteva zoo a pod. s využitím medzipredmetovej integrácie. Strana je
zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia, opakovanie
násobkov čísel, zaokrúhľovanie čísel na desiatky a riešenie aplikačných úloh.
V prvej úlohe si žiaci ku každému z daných čísel vyberú ľubovoľné číslo od 0 do 10,
zostavia z nich príklad na násobenie a vyriešia ho. V dvojiciach si skontrolujú
riešenie. Riešením úlohy si precvičujú známe spoje násobenia.
V druhej úlohe žiaci vyfarbujú nálepky podľa zadania. Precvičujú si násobky čísel.
Pri práci si môžu pomôcť pyramídou násobkov. Niektoré banány budú vyfarbovať
viacerými farbami, preto sú plôšky na vyfarbovanie rozdelené na viac častí.
Poznámka: Je potrebné, aby sme žiakom pri riešení pomohli. Niektoré časti úlohy sú mimo oboru
násobilky. Napríklad násobkami čísla 2 sú aj väčšie čísla ako 20.

V tretej úlohe žiaci pozorujú dané čísla. Zvolia si jedno číslo, ktorým možno vydeliť
dané číslo bez zvyšku. Potom príklad zapíšu a vyriešia ho. Riešením úlohy si
precvičujú násobky čísel. Pri práci si môžu pomôcť pyramídou násobkov.
V štvrtej úlohe žiaci zaokrúhľujú dané čísla na desiatky podľa pravidiel
zaokrúhľovania.
V piatej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na násobenie a delenie. Riešenie si
môžu znázorniť na papier. Pri riešení vychádzajú z poslednej informácie o vlkoch
a ďalej pokračujú postupnými krokmi, aby zistili počet jednotlivých zvierat. Nakoniec
všetky výsledky sčítajú.
Riešenie: vlci – 4, plameniaky – 4.5=20, opice – 20, slony – 20:4=5, pštrosy 5, spolu zvierat: 54

Didaktická hra

V šiestej úlohe žiaci na základe vyriešenej úlohy 5 vytvoria tabuľku a napíšu do nej
zistené údaje. Pri tvorbe tabuľky bude potrebné matematicky menej zdatným žiakom
pomôcť (údaje v riadkoch, údaje v stĺpcoch).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 120
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 59, PZ 2. časť, strana 25,
Učebnica
Zbierka strana 52, 53
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie – precvičovanie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
súčet jednotiek, desiatok a stoviek
x pomenovať jednu časť celku
časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
x vytvoriť prehľadnú tabuľku
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 59
Násobenie a delenie 10

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mala predchádzať motivácia na danú tému, prezentácia,
turistická vychádzka do prírody spojená s pozorovaním prírody a pod.
Žiaci si precvičujú príklady na násobenie a delenie s prebratými spojmi násobenia.
Pracujú s násobkami čísel, riešia úlohu s neprázdnym prienikom, odčitujú čísla 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.

59/6 Žiaci určujú čísla podľa zadaní.
Poznámka: c) Riešením je len číslo 18, hoci je v zadaní pokyn Urč čísla.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 25
Násobenie a delenie v obore
násobilky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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59/7 Žiaci počítajú príklady na odčítanie v číselnom obore do 100.
59/8 Žiaci vymenujú násobky čísla 9 (môžu ich vymenovať vzostupne i zostupne).
59/9 Pred samotným riešením úlohy si žiaci zopakujú pojmy delenec, deliteľ, podiel.
Potom každého delenca vydelia ľubovoľným svojim deliteľom. Žiaci napíšu
zostavené príklady a vypočítajú podiel.
59/10 Žiaci prepíšu len správne vypočítané príklady. Precvičia si násobenie
a delenie nulou.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia,
opakovanie násobkov čísel, porovnávanie čísel, rozklady čísel a riešenie
aplikačných úloh - prácu s tabuľkou.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohu s tabuľkou. Najprv zistia, koľko má vyobrazený objekt
častí (auto kolies, na koľko častí je rozdelená pizza, koľko má pavúk nôh) a na

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
základe tohto údaju počítajú úlohy a dopĺňajú chýbajúce údaje. V časti úlohy b) sa
nachádza štvorcová sieť. Úlohou žiakov je vytvoriť tabuľku, vymyslieť k nej podobnú
úlohu a dokresliť obrázok.
Poznámka: Riešením tohto typu úloh sa žiaci pripravujú na riešenie úloh na priamu úmeru.

Didaktická hra

V druhej úlohe riešia žiaci príklady na násobenie. Porovnávajú výsledok v ľavom
stĺpci s výsledkom v pravom stĺpci pomocou relačných znakov <, > alebo =. Úlohu
môžu riešiť aj porovnaním činiteľov (ak je napríklad vľavo 9 . 4 a vpravo 9 . 8, je
jasné, že výsledok vľavo bude menší) a následne si skontrolujú svoje riešenie
výpočtom.
V tretej úlohe žiaci určujú časť z daného celku. Môžu si pomôcť znázornením.
Opakujú si, ako sa vypočíta tretina, polovica a štvrtina z daných čísel (delia
postupne tromi, dvomi a štyrmi).
V štvrtej úlohe žiaci zapisujú rozklady čísel ako násobky stoviek, desiatok a
jednotiek podľa vzoru. Riešením úlohy si opakujú rády trojciferných čísel.
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do pyramíd na násobenie. Precvičujú si známe
spoje násobenia. Postupujú od spodnej časti každej pyramídy, násobia susedné
čísla podľa vzoru.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 121
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 26, Zbierka strana 52, 53
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
párne, nepárne číslo
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
v číselnom obore do 100
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej
x pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia
úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 26
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o železničnej doprave.

Strana je zameraná na precvičovanie prebratých spojov násobenia a delenia. Žiaci
si riešením úloh opakujú násobky čísel (najbližší menší a najbližší väčší násobok k
danému číslu), pojmy súčin a podiel, párne a nepárne čísla.
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 výsledkov vyfarbujú plôšky v tabuľke. Zelenou súčin
a oranžovou pastelkou podiel. Riešením úlohy si zároveň opakujú párne a nepárne
čísla.
V druhej úlohe žiaci pracujú s číselnou osou. Hľadajú najbližšie menšie a najbližšie
väčšie násobky čísla 4 a 5 k daným číslam. Násobky si môžu vyznačiť ceruzkou
a po kontrole aj farebne. Pri práci si môžu pomáhať pyramídou násobkov.
Poznámka: Tabuľka pri úlohe pomôže žiakom pri hľadaní najbližšieho násobku.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 26
Násobenie a delenie v obore
násobilky
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Súčiny dopĺňajú v smere šípky.
Precvičujú si a upevňujú spoje násobenia v obore násobilky.
V štvrtej úlohe si žiaci pri riešení úlohy zopakujú pravidlo prednosti násobenia a
delenia pred sčítaním a odčítaním (Čo má v matematike prednosť?). Potom riešia
úlohu podľa vzoru.
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú činiteľa tak, aby platila rovnosť. Pri hľadaní
chýbajúceho činiteľa si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom (uplatnením vlastnosti
o komutatívnosti násobenia).

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 122
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 90, PZ 2. časť, strana 7
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotka dĺžky kilometer
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
(dm), meter (m), kilometer (km)
x odmerať väčšie vzdialenosti v metroch
vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie vzdialenosti
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti (štvorec,
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
obdĺžnik)
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x porovnať vzdialenosti
štvorcová sieť
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 90

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: mestá Slovenska - cestovanie
Žiaci rysujú a merajú úsečky, rysujú priamky, rysujú v štvorcovej sieti, zväčšujú,
zmenšujú rovinné útvary v štvorcovej sieti, porovnávajú jednotky dĺžky.
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.

90/1 Žiaci premieňajú kilometre na metre.
Poznámka: Aj keď premieňanie jednotiek dĺžky nie je v 3. ročníku zahrnuté vo výkonových a obsahových
štandardoch inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacej oblasti Matematika a práca
s informáciami, predsa je vhodné, aby sa žiaci pri zavedení jednotky dĺžky meter oboznámili s princípom
premieňania v jednoduchých prípadoch.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 7
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90/2 Žiaci si rozvíjajú predstavu o jednotkách dĺžky a rozlišujú situácie, v ktorých
jednotkách dĺžky sa dá odmerať daná vzdialenosť.
90/3 Žiaci narysujú do štvorcovej siete štvorec tak, aby každá jeho strana
vyjadrovala dĺžku s párnym počtom štvorčekov. Vedľa narysujú štvorec tak, aby mal
každú stranu s polovičnou dĺžkou v porovnaní s predchádzajúcim štvorcom.
90/4 Žiaci narysujú do zošita so štvorcovou sieťou rovnaký obrázok a vyznačia
farebne časť z celku.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o doprave (cestnej, železničnej,
leteckej, námornej) a rôznych dopravných prostriedkoch.
Strana je venovaná novému učivu, jednotke dĺžky 1 kilometer/km a jej premieňaniu
na metre. Žiaci sa na strane oboznámia s označením kilometra (km) a s tým, že 1
kilometer má 1 000 metrov (so zápisom: 1 km = 1 000 m). Opakujú si premieňanie
doteraz prebratých jednotiek dĺžky: 1m = 100 cm, 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Samotnému premieňaniu jednotiek dĺžky v prvej úlohe môže predchádzať rozhovor
o vzdialenostiach, ktoré sa merajú v kilometroch (vzdialenosti medzi mestami,
pamiatkami, štátmi a podobne). Žiaci zapisujú dĺžku v metroch podľa vzoru. Môžu
si pomôcť pripisovaním troch núl k danému číslu.
Poznámka: Kilometer je jednotka dĺžky, ktorá sa nedá konkrétne ukázať (ako pri metri, decimetri,
centimetri, a milimetri). Preto pri budovaní predstavy o tejto jednotke dĺžky môžeme využiť skúsenosti
žiakov s cestovaním za svojimi blízkymi, prípadne skúsenosti zo školského výletu (aký dlhý čas cestovali,
keď išli na výlet do obce vzdialenej napríklad 50 km).

Didaktická hra

V druhej úlohe sa žiaci rozprávajú o dopravných prostriedkoch, ktoré prekonávajú
vzdialenosť v kilometroch.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúceho sčítanca – dĺžku v metroch tak, aby súčet
vzdialeností bola celková dĺžka (súčet) daná na streche. Žiaci dopĺňajú –
dopočítavajú do 1 km/1 000 m.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 123
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 60
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Opakovanie násobenia a delenia
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
jednoduché slovné úlohy
v číselnom obore do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenia
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
pravidlá zaokrúhľovania
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
správnu odpoveď
znak zaokrúhľovania
x overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej úlohy
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 60
Opakovanie násobenia a delenia

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Vhodnú motiváciu nechávame na výber pedagóga.
Na strane sa nachádza séria úloh. Ich riešenie poskytuje pedagógovi informácie
o zvládnutí niektorých kľúčových typov úloh a prehľad o nadobudnutých
vedomostiach 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.
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.

60/1 Žiaci riešia úlohy na násobenie.
60/2 Žiaci riešia úlohy na delenie.
60/3 Žiaci pozorujú skupiny čísel a zisťujú, ktoré číslo do skupiny nepatrí. Svoje
rozhodnutie musia zdôvodniť.
Riešenie:
a) Nepatrí sem číslo 38, lebo nie je násobkom čísla 8.
b) Nepatrí sem číslo 54, lebo nie je násobkom čísla 7.
c) Nepatrí sem číslo 23, lebo nie je násobkom čísla 6.

Relaxačná chvíľka
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60/4 Žiaci riešia slovnú úlohu typu a . b.
60/5 Žiaci riešia slovnú úlohu typu a : b.
60/6 Žiaci môžu riešiť úlohu ako postupné odčítanie alebo ako príklad na delenie.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s učebnicou, strana 60
Opakovanie násobenia a delenia

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
60/7 Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby platila rovnosť. Pomáhajú si známymi
spojmi z násobilky a delilky, násobkami čísel alebo iným spôsobom.
60/8 Žiaci riešia slovnú úlohu, ktorá je zložená z dvoch častí. a) Žiaci riešia úlohu na
násobenie, b) Žiaci riešia úlohu na sčítanie.
60/9 Žiaci najprv vyriešia dva príklady na násobenie a potom súčiny sčítajú.
60/10 Žiaci pracujú so štvorčekovým papierom. Dbáme na to, aby štvorčeky na
štvorčekovom papieri boli rovnako veľké ako štvorčeky v ilustrácii na tejto strane.
Zmenšený štvorec bude mať rozmery 1-krát 1 štvorček. Zväčšený štvorec bude mať
rozmery 6-krát 6 štvorčekov.
60/11
Žiaci zaokrúhľujú čísla na desiatky.
60/12
Žiaci píšu násobky čísla 7 od 0 do 100. Keďže daný obor zachádza mimo obor
malej násobilky, môžu si žiaci pomôcť ľubovoľným spôsobom.
60/13
Žiaci najprv vyriešia 4 príklady na násobenie a potom súčiny sčítajú.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 124
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 27
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Riešenie slovných úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
jednoduché slovné úlohy
v číselnom obore do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenia
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
x overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej úlohy
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 27

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: Škola v prírode
Motivácia vychádza priamo z textov slovných úloh.
Strana je zameraná na sčítanie v obore do 100, násobenie a delenie (slovné úlohy
na násobenie a delenie v obore násobilky). Nachádzajú sa na nej slovné úlohy
s motívom Školy v prírode. Žiaci úlohy neriešia na jednej vyučovacej hodine, môžu
sa k nim kedykoľvek vrátiť, prácu si rozložiť na menšie časti či akokoľvek zmeniť
poradie úloh. Pred samotnou prácou si musia pozorne prečítať zadania úloh. Pri
niektorých slovných úlohách je priestor na vytvorenie zápisu, ktorý žiaci nemusia
robiť. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať neskôr (postupnými krokmi).
Poznámka: Žiaci môžu zápis zostaviť s pomocou pedagóga. Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť
podčiarkovaním slov v zadaní. Nezáleží na presnej forme zápisu. Mal by však obsahovať všetky údaje
potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy. Vedľa slovných úloh je priestor na zakreslenie riešenia.
Pri poslednej slovnej úlohe odporúčame urobiť skúšku správnosti. Žiaci si môžu urobiť skúšku správnosti
aj pri ostatných slovných úlohách na násobenie a delenie.

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

75

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

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
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

76

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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 125
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 28
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Opakovanie násobenia a delenia – zhrnutie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
v číselnom obore do 100
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti pravidlá zaokrúhľovania
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
znak zaokrúhľovania
zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 28

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: časopisy na školách
Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo
vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich
aplikovať v praktických činnostiach.
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 žiaci vypracujú sebahodnotenie – Ako sa mi darilo. Hodnotenie
urobí pedagóg – počet chýb, počet bodov spolu.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie. Súčiny a podiely dopĺňajú
do tabuľky.
V druhej úlohe žiaci vyznačujú na číselnej osi násobky čísel. Násobky čísla 8
vyznačujú zelenou pastelkou a násobky čísla 10 červenou pastelkou.
V tretej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu postupne. Zostavia príklady,
vypočítajú ich a napíšu odpovede. Svoje výpočty doplnia do tabuľky.
Poznámka: Žiaci môžu zostaviť zápis (prípadne s pomocou pedagóga). Pri zostavovaní zápisu si môžu
pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. Za správny zápis môžeme prideliť prémiový bod.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 28

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby boli zápisy správne. Úlohami
tohto typu sa pripravujú na riešenie rovníc vo vyšších ročníkoch.
Poznámka: Pojem rovnica nepoužívame.

V piatej úlohe žiaci najprv zostavia príklady na násobenie, vyriešia ich (každé číslo
z ponuky vynásobia číslom 7) a potom výsledky zaokrúhlia na desiatky.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V šiestej úlohe žiaci vyriešia úlohy na delenie a správny výsledok zakrúžkujú.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
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.
47/1 – za každé správne doplnené číslo do tabuliek 1 bod, spolu 14 bodov
47/2 – za správne vyznačenie násobkov daného čísla 2 body, spolu 4 body
47/3 – slovná úloha: za každý správne doplnený údaj do tabuľky 3 body, spolu 12
bodov
47/4 – za každé správne doplnené číslo 2 body, spolu 20 bodov
47/5 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 11 bodov, zaokrúhlenie
čísel 3 body, spolu 14 bodov
47/6 – za každé správne vyfarbené číslo 1 bod, spolu 10 bodov
Spolu: 74 bodov (+ 1 prémiový bod za zápis)
Klasifikácia (slovné hodnotenie) testových strán vychádza z percentuálnej
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 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 126
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 29, 30
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Čo ste dnes robili – projektové strany (aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase aplikačné úlohy
jednotky času
x určiť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 29, 30

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strán: môj deň
Pri motivácii práce na týchto stranách vychádzame z režimu dňa každého žiaka, čo
počas celého dňa robí a v akom čase.
Strany sú projektové. Žiaci vystrihujú z danej ponuky činností a aktivít. Priraďujú
svoju činnosť a aktivitu lepením k ciferníkom hodín, na ktorých sú vyznačené celé
hodiny, podľa toho, kedy sa to deje. Riešenia budú mať rôzne. K určitej hodine budú
priraďovať aj viac činností. Strany sú rozdelené na deň a noc.
Napr.: Ráno raňajkujem o siedmej hodine. O ôsmej hodine sa mi začína vyučovanie
v škole. O dvanástej hodine obedujem. Od trinástej hodiny som v školskom klube,
kde si vypracujem úlohy. O dvadsiatej hodine idem spať a spánok trvá do šiestej
hodiny ráno a pod.
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

79

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 127
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 90, PZ 2. časť, strana 8
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotka dĺžky kilometer
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
(dm), meter (m), kilometer (km)
x odmerať väčšie vzdialenosti v metroch
vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie vzdialenosti
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x porovnať vzdialenosti
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 90

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 8
Jednotka dĺžky kilometer

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych vzdialenostiach medzi
mestami. Doprave (cestnej, železničnej, leteckej) a rôznych dopravných
prostriedkoch.
Žiaci merajú meracím pásmom, rysujú úsečky, polpriamky a priamky, pomenujú
mnohouholníky a určujú strany a vrcholy geometrických útvarov.
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.

90/5 Žiaci riešia praktickú úlohu, merajú dĺžku v metroch.
90/6, 7 Žiaci rysujú priamky, úsečky podľa pokynov v zadaní.
90/8 Žiaci merajú dĺžku rôznych predmetov pomocou vlastného meradla (učebnice).
90/9 Žiaci rysujú priamku a polpriamku podľa pokynov v zadaní.
90/10 Žiaci pomenujú geometrické útvary. Určia ich strany a vrcholy.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je venovaná pokračovaniu zavedenie jednotky dĺžky kilometer/km. Žiaci na
strane pracujú so vzdialenosťami medzi mestami v kilometroch, porovnávajú
vzdialenosti. Dopĺňajú tabuľku a vyfarbujú štvorcovú sieť. Zároveň si opakujú
premieňanie doteraz prebratých jednotiek dĺžky: 1m = 100 cm, 1 cm = 10 mm, 1 dm
= 10 cm.
V prvej úlohe žiaci zapisujú podľa obrázka najkratšie vzdialenosti miest (v
kilometroch) označené písmenami. Ďalšie miesta určia sami a doplnia k nim
vzdialenosti.
V druhej úlohe si žiaci vyberú z úlohy 1 rôzne dvojice vzdialeností, zapíšu ich pomocou absolútnej
hodnoty (pojem nepoužívame) a navzájom ich porovnajú. Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.
Poznámka: Označovanie dĺžky úsečky v absolútnej hodnote nie je v ISCED 1, ale je potrebné rozlišovať
označenie úsečky ako takej a veľkosti danej úsečky.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Pod danú dĺžku píšu do tabuľky jej
polovičnú veľkosť. Môžu si pomôcť radou koníka Skočka, ktorý polovicu počíta tak,
že číslo vydelí dvoma.
Doplňujúce zamestnanie: Žiakom možno zadať vyhľadať najväčšiu (najmenšiu) dĺžku v tabuľke.

V štvrtej úlohe a), b) Žiaci dokončia vyfarbením štvorcové siete tak, aby bol počet
vyfarbených a nevyfarbených štvorčekov rovnaký.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 128
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 31
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Jarné úlohy – projektová strana (násobenie a delenie – precvičovanie)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
pravidlo vytvárania postupnosti
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 31
Násobenie a delenie v obore
násobilky

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 31
Násobenie a delenie v obore
násobilky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o jari a hmyze, ktorý obýva lúky.
Žiaci na strane riešia rôzne typy zaujímavých a zábavných úloh. Žiaci nemusia úlohy
riešiť na jednej vyučovacej hodine, môžu sa k nim kedykoľvek vrátiť, prácu si rozložiť
na menšie časti, či akokoľvek zmeniť poradie úloh.
V prvej úlohe žiaci riešia doplňovačku. Riešením si opakujú matematické pojmy.
Riešenie: ČÍSLICE.

V druhej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce činitele v príkladoch na násobenie
v obrázku pavučiny.
V tretej úlohe žiaci riešia otočené sčítacie pyramídy.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V štvrtej úlohe žiaci riešia sudoku. Dopĺňajú do tabuľky čísla 1 až 9 tak, aby bolo
každé číslo v každom riadku aj stĺpci len raz.
Poznámka: S dopĺňaním tabuľky sudoku najprv žiakom pomôžeme. Ukážeme im, že vždy začneme
dopĺňať ten riadok, stĺpec, ktorý je najviac vyplnený, respektíve, kde chýba najmenej čísel. Žiaci riešia
ceruzkou, aby mohli nesprávnu možnosť ľahko opraviť.

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú postupnosti na bahniatkach. Vo vzostupnej postupnosti
sa zväčšujú čísla o 10. V zostupnej postupnosti sa zmenšujú čísla o 3.
V šiestej úlohe žiaci na ciferníku hodín vyznačujú daný čas (čas, kedy riešia úlohu).
Úloha má rôzne riešenia (závisia od konkrétneho žiaka a času, v ktorom rieši úlohu).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 129
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 61, PZ 2. časť, strana 32,
Učebnica
Zbierka strana 55, 56
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Zaokrúhľovanie čísel na stovky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pravidlá zaokrúhľovania
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky podľa pravidiel
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla
zaokrúhľovania a výsledok zapísať
na stovky
x orientovať sa v číselnom rade
znak zaokrúhľovania
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
číselný rad
číselná os
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 61
Zaokrúhľovanie čísel na stovky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 32
Zaokrúhľovanie čísel na stovky

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: obľúbená kniha
Strana je zameraná na zaokrúhľovanie čísel na stovky. Princíp je rovnaký ako pri
zaokrúhľovaní čísel na desiatky. V hornej časti strany je vysvetlené zaokrúhľovanie.
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.

61/1 Žiaci prepíšu čísla. V každom zvýraznia desiatky. Zaokrúhlia čísla pomocou
číselných osí.
61/2 Žiaci pracujú s tabuľkou. V tabuľke hľadajú číslo, ktoré po zaokrúhlení vyjde
400.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o živote niektorých zvierat na jar,
jarnej prírode.. Táto strana je venovaná novému učivu, nácviku zaokrúhľovania čísel
na celé stovky. Žiaci už ovládajú zaokrúhľovanie na desiatky. Koník Skočko ich
navádza na opakovanie pravidiel zaokrúhľovania. Popis správneho zaokrúhľovania
je v modrom rámčeku. Názornou pomôckou pre pochopenie princípu
zaokrúhľovania na stovky sú na strane vyobrazené i číselné osi.
Poznámka: O iných spôsoboch zaokrúhľovania sa žiaci dozvedia na stránke www.aitec.sk.

Didaktická hra

V prvej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na celé stovky, využívajú pri tom pravidlo
zaokrúhľovania. Rád desiatok je farebne zvýraznený.
V druhej úlohe žiaci najprv zaokrúhľujú dané čísla na desiatky. Potom zaokrúhlené
číslo zaokrúhľujú na stovky.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
4. fixačná časť
Praktické využitie

Metodický postup, didaktické poznámky
Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 130
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 33, Zbierka strana 55, 56
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Zaokrúhľovanie čísel na stovky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pravidlá zaokrúhľovania
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky podľa pravidiel
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla
zaokrúhľovania a výsledok zapísať
na stovky
x orientovať sa v číselnom rade
znak zaokrúhľovania
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
číselný rad
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
číselná os
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
jednoduché slovné úlohy
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
správnu odpoveď
párne a nepárne číslo
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 33
Zaokrúhľovanie čísel na stovky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor, resp. interaktívne vyučovanie na
tému – športové aktivity detí, preteky, súťaženie.
Strana je zameraná na zaokrúhľovanie čísel na celé stovky. Žiaci na nej zaokrúhľujú
čísla na celé stovky, na desiatky, rozlišujú párny a nepárny počet, riešia zloženú
slovnú úlohu, zisťujú pravidlo usporiadania čísel v príklade, rozhodujú o pravdivosti
tvrdenia.
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.

Prvá úloha je náročnejšia na organizáciu práce. Žiaci musia dané čísla prepísať do
tabuľky, potom ich zaokrúhliť na stovky a napokon zaokrúhlené čísla usporiadať od
najväčšieho po najmenšie. Niektorí zvládnu úlohu bez problémov, ostatným
môžeme pomôcť radou (Napr.: prepísané čísla si postupne prečiarkujte.).
a) Žiaci najprv zaokrúhľujú čísla v tabuľke na celé stovky s využitím známeho
algoritmu.
Poznámka: číslo 944 zaokrúhlime na 900 a číslo 871 tiež na 900. Ide o to, aby si žiaci všimli, že hoci sú
čísla v rôznych stovkách, zaokrúhlime ich na rovnakú stovku na základe počtu desiatok (4 – dole, 7 –
hore).

b) Potom zaokrúhlené čísla usporiadajú podľa veľkosti od najväčšieho po
najmenšie.
V druhej úlohe žiaci pozorujú číselné rady a dopĺňajú chýbajúce čísla (vzostupné
a zostupné číselné rady). a) Po doplnení zakrúžkujú párne čísla. Pri hľadaní párnych
čísel stačí, ak budú žiaci pozorovať poslednú číslicu v čísle. b) Po doplnení
zakrúžkujú párne čísla. Pri hľadaní nepárnych čísel stačí, ak budú žiaci pozorovať
poslednú číslicu v čísle. c) d) Zakrúžkované čísla zaokrúhlia na desiatky.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 33
Zaokrúhľovanie čísel na stovky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu postupne. Pri jej riešení si môžu pomôcť
podčiarknutím dôležitých údajov v zadaní.
V štvrtej úlohe žiaci zapisujú súčet daných čísel podľa vzoru. Hľadajú pravidlo
usporiadania čísel v príklade. Číslo vpravo je o jedno väčšie ako číslo v strede
a číslo vľavo je o jedno menšie ako číslo v strede. Z toho vyplýva, že zmenšia číslo
vpravo o jeden a zväčšia číslo vľavo o jeden a všetky tri čísla budú rovnaké
(viacnásobné sčítanie). Žiaci pri vyriešení príkladu vedia využiť násobenie. Vzor:
6+6+6=3.6, 3.6=18
Riešenie: ÁNO

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci rozhodujú o pravdivosti tvrdenia (výroku) na základe
pozorovania obrázka. Úloha je náročná na pozornosť.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 131
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 62, Zbierka strana 55, 56
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisíckach, stovkách, desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x napísať a prečítať číslo
a štvorciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednotky, desiatky, stovky a tisícky
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky rozklad čísla: štvorciferné na súčet jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok
a tisícky
číselný rad
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni
štvorciferné číslo
manipulácie a znázorňovania)
x orientovať sa v číselnom rade
x vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 62
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: využitie voľného času, aktivity vo voľnom čase
Žiaci sa oboznamujú so štvorcifernými číslami – ich zápisom, znázornením
a rozkladom na tisícky (nový pojem), stovky, desiatky, jednotky. Pracujú
s posledným číselným rozsahom, ktorému sa budeme venovať v tomto ročníku.
Využívajú postupy, ktoré platia aj pre čísla do 1 000. Riešia kombinatorickú úlohu.
Pracujú v štvorcovej sieti a s číselnou osou.
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

Práca s učebnicou, strana 62
Štvorciferné čísla
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62/1 Žiaci píšu 5 ľubovoľných dvojciferných, trojciferných a štvorciferných čísel.
Zopakujú si pojem cifra (počet cifier dodržia i pri písaní týchto čísel).
62/2 Žiaci zapisujú dané čísla ako súčty tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek.
Rozkladajú štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky podľa vzoru.
Úloha tohto typu je dôležitá na to, aby žiaci vedeli určiť počet tisícok, stoviek,
desiatok a jednotiek a ich polohu v čísle (aby sa vedeli orientovať v rádoch).
62/3 Žiaci zapisujú slovne zapísané číslovky číslom.
62/4 Žiaci sčitujú tisícky, stovky, desiatky a jednotky – skladajú z nich štvorciferné
čísla.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
62/5 Žiaci zmenšujú/zväčšujú danú číslicu. Zatiaľ nepočítajú s celým číslom, len
s danou číslicou.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
62/6 Žiaci triedia čísla na dvojciferné, trojciferné a štvorciferné.
62/7 Žiaci pracujú v štvorcovej sieti. Od vyznačeného bodu sa pohybujú (kreslia
čiaru) podľa zadaných smerových symbolov.
62/8 Žiaci riešia kombinatorickú úlohu prakticky.
62/9 S takýmto typom úlohy sa žiaci stretávajú prvýkrát. Je v nej prepojené
násobenie a jeho komutatívnosť so znázorňovaním daného čísla na číselnej osi.
K jednému číslu na číselnej osi môže byť priradených viac príkladov na násobenie.
Môžeme ju využiť i pri sčítaní (zautomatizovaní rozkladov).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.

89

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 132
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 34, Zbierka strana 55, 56
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisíckach, stovkách desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x napísať a prečítať číslo
a štvorciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednotky, desiatky, stovky a tisícky
a štvorciferné číslo
číselný rad
x orientovať sa v číselnom rade
x nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 34
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jari, jarných prácach na poli, v záhrade
a pod. So žiakmi sa tiež rozprávame o prevencii proti jarnej únave a nachladnutiu.
Strana je zameraná na utváranie predstáv o číslach do 10 000 a rozšírenie čísel
v obore do 10 000 (prirodzené čísla do 10 000). Žiaci riešia úlohy na oboznámenie
sa s číslami do 10 000, čítajú a píšu štvorciferné čísla a učia sa orientovať
v číselnom rade. Pri práci využívajú analógiu s radom čísel do 1 000. Spoznávanie
čísel do 10 000 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.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 34
Štvorciferné čísla

V úvode strany Skočko podáva informácie o štvorcifernom čísle.
V prvej úlohe žiaci triedia čísla do skupín (dvojciferné, trojciferné a štvorciferné
čísla). Pri zápise určujú koľko jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok má každé číslo.
Zapísané číslo si môžu prečiarknuť podľa vzoru.
V druhej úlohe žiaci pridávajú k daným číslam nuly, až kým nevytvoria štvorciferné
čísla. Pracujú podľa vzoru.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci pozorujú počet kociek (jedna, desať, sto, tisíc) a vyfarbujú ich
podľa pokynov. Napríklad: Vyfarbi dve desiatky kociek modrou. Vyfarbi sto kociek
zelenou a pod.
Žiaci si pri riešení úlohy utvárajú predstavy o číslach do 1 000. Pri praktickej činnosti
(pri vyfarbovaní) pozorujú, ako sa rozširuje obor čísel do 1 000. Túto skúsenosť
využijú pri riešení úlohy 4.
Poznámka: Úloha má viaceré riešenia. Žiaci pracujú podľa pokynov pedagóga.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú obrázky a riešia úlohu. Počítajú a zapisujú počet
dielikov. Pri práci si pomáhajú vzorovým riešením. Počítajú po tisíckach, resp. na
základe úloh 2 a 3.
V piatej úloh žiaci pracujú s peniazmi. Zapisujú, ako zaplatia danú sumu tak, aby
použili čo najmenej bankoviek a mincí. Pri práci si môžu pomáhať modelmi
papierových peňazí z prílohy.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 133
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 9
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotky dĺžky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
(dm), meter (m), kilometer (km)
x odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch (v milimetroch)
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
a dlhšiu v metroch
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
štvorcová sieť
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 9
Jednotky dĺžky

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o tom, ako chcel lúčny koník
Skočko všetko odmerať (sám seba, pomáhal odmerať slimáčikovi kvietok na lúke
a podobne). Pre zaujímavosť si žiaci môžu pomocou pravítka znázorniť výšku
lúčneho koníka Skočka. Rozprávame sa so žiakmi o tom, na čo nám slúžia jednotky
dĺžky, pri akých činnostiach používame meranie (rysovanie, pri šití, meranie
vzdialeností miest, meranie dĺžok miestností...).
Strana je venovaná precvičovaniu jednotiek dĺžky. Žiaci na strane riešia
doplňovačku, odhadujú dĺžky, výšky podľa zadania a rysujú v štvorcovej sieti.
V hornej časti strany sú ako pomôcka znázornené dĺžky v centimetroch
a milimetroch a pyramída jednotiek 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.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 9
Jednotky dĺžky

V prvej úlohe žiaci dopĺňajú písmená na správne miesta – hľadajú jednotlivé dĺžky
v centimetroch a milimetroch na zobrazenom pravítku. Po doplnení im vyjde veta:
BAVÍ NÁS TO.
V druhej úlohe žiaci sčitujú, odčitujú a násobia dané jednotky dĺžky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci odhadujú svoju výšku, výšky spolužiakov, pána učiteľa/pani
učiteľky, dĺžku lavice v centimetroch. Svoj odhad potom overia meraním.
Doplňujúce zamestnanie: Žiaci sa môžu navzájom odmerať, napísať svoje mená podľa poradia (podľa
výšky) a potom si svoje merania overiť zoradením sa do jedného radu podľa napísaného poradia.

V štvrtej úlohe žiaci pozorujú časť narysovaných útvarov v štvorcovej sieti.
Dorysujú druhú časť každého útvaru. Obrázky následne vyfarbia.
Poznámka: Žiaci sa pripravujú na riešenie úloh s osovou súmernosťou. Pojem osová súmernosť
nepoužívame.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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 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)
počas 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 134
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 63, PZ 2. časť, strana 35,
Učebnica
Zbierka strana 57, 58
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisíckach, stovkách desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x napísať a prečítať číslo
a štvorciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednotky, desiatky, stovky a tisícky
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky rozklad čísla: štvorciferné na súčet jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok
a tisícky
číselný rad
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
vzostupný a zostupný číselný rad
štvorciferné číslo
číselná os
x orientovať sa v číselnom rade
x doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného premena jednotiek času
číselného radu
x zobraziť číslo na číselnej osi
x nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
x premeniť jednotky času
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 63
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jari, jarnej turistike, vychádzkach do
prírody a pod.
Žiaci si precvičujú skladanie štvorciferných čísel, pracujú s číselnou osou, dopĺňajú
číselné rady a počítajú po jednom.
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: Odporúčame rozdeliť prácu v učebnici na viac vyučovacích hodín.

63/1 Žiaci sčitujú tisícky, stovky, desiatky a jednotky (resp. stovky, desiatky
a jednotky) a píšu štvorciferné, resp. trojciferné čísla.
63/2 Žiaci premieňajú jednotky času. Pomáhajú si stranou 47.
63/3 Žiaci znázorňujú dané sumy pomocou papierových modelov peňazí z prílohy
(ľubovoľným spôsobom).
Poznámka: Žiakom môžeme zadať podmienku, aby znázornili danú sumu s čo najmenším počtom
bankoviek.

63/4 Žiaci čítajú štvorice čísel. Sledujú zmenu v čítaní pri zmene daného čísla na
desiatky, stovky a tisícky.
63/5 Žiaci hovoria 5 nasledujúcich čísel daných postupností. Pomáhajú si správnou
číselnou osou.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 35
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na utváranie predstáv o číslach do 10 000, rozšírenie čísel
v obore do 10 000 (prirodzené čísla do 10 000). Žiaci riešia úlohy určené na
oboznámenie sa s číslami do 10 000, čítajú a píšu štvorciferné čísla a učia sa
orientovať v číselnom rade, spoznávajú rády štvorciferných čísel do 10 000. Pri práci
využívajú analógiu s radom čísel do 1 000.
V prvej úlohe žiaci pozorujú postupnosť so zvýraznenými jednotkami a dopĺňajú
ďalšie čísla. Jednotky si môžu zvýrazniť aj v ďalších postupnostiach. V poslednej
postupnosti narastajú čísla po stovkách.
V druhej úlohe žiaci sledujú rády štvorciferných čísel (jednotky, desiatky, stovky
a tisícky). Zapisujú a čítajú čísla podľa Skočkovho vzoru. Pri písaní ústne určia
počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek.
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 prečiarkovať.

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú ľubovoľné štvorciferné čísla podľa rádov. Riešenia
úlohy budú rôzne (úloha má veľa riešení). Môžeme ju riešiť ako matematický diktát:
Napíšte číslo, ktoré má 6 desiatok, 4 stovky, 5 jednotiek a 3 tisícky a pod.
V piatej úlohe žiaci pozorujú postupnosť, hľadajú pravidlo postupnosti (čísla
narastajú po tisíckach) a dopĺňajú čísla. Môžu si pomáhať ľubovoľným spôsobom.
Napr.: Žiaci si budú hovoriť čísla o 1 000 väčšie, pripočítavať stále 1 000, ukazovať
si na prstoch (jedna tisícka = jeden prst).
Poznámka: Žiaci zapisujú aj číslo 10 000.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 135
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 63, PZ 2. časť, strana 36,
Učebnica
Zbierka strana 57, 58
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisíckach, stovkách desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x napísať a prečítať číslo
a štvorciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednotky, desiatky, stovky a tisícky
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky rozklad čísla: štvorciferné na súčet jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok
a tisícky
číselný rad
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
štvorciferné číslo
hneď pred, hneď za,... , predposledný, posledný
x orientovať sa v číselnom rade
x doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného vzostupný a zostupný číselný rad
číselná os
číselného radu
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
x zobraziť číslo na číselnej osi
delenie použitím zautomatizovaného spoja
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
x vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore malej
násobilky spamäti
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 63
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jari, jarnej turistike, vychádzkach do
prírody a pod. (pokračovanie).
Žiaci si precvičujú skladanie štvorciferných čísel, pracujú s číselnou osou, dopĺňajú
číselné rady a počítajú po jednom.
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.

63/7 Žiaci tvoria rôzne štvorciferné čísla. Tisícky a stovky majú však rovnaké.
Upevňujú si správne čítanie a vytváranie štvorciferných čísel.
63/8 Žiaci si zahrajú hru vo dvojiciach. Tvoria čísla podľa zadania a utvorené čísla
si navzájom porovnajú.
63/9 Žiaci sa orientujú v rádoch. Zistia počet tisícok v daných číslach a pripočítajú
k nim rovnaký počet stoviek.
63/10, 11 Žiaci si precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky spamäti.
63/12 Žiaci počítajú po jednom v danom obore. Pomáhajú si čítaním čísel na
číselnej osi.
Poznámka: S číselnou osou môžu pracovať aj ďalej – môžu určovať čísla pred, za, hneď pred, hneď za.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 36
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o veciach okolo nás a ich vlastnostiach –
tvare, veľkosti, dĺžke, váhe (hmotnosti – pojem je riešením rébusu s tajničkou)
a pod. Prácu na strane môžeme začať úlohou 3. Strana je zameraná na utváranie
predstáv o číslach do 10 000 a rozšírenie čísel v obore do 10 000 (prirodzené čísla
do 10 000). Žiaci riešia úlohy na vytváranie štvorciferných čísel v obore do 10 000,
čítajú a píšu štvorciferné čísla, učia sa orientovať v číselnom rade, precvičujú si
usporiadanie čísel a upevňujú si pamäťové spoje násobenia a delenia v obore
násobilky.
V prvej úlohe žiaci z daných číslic na kartičkách vytvárajú štvorciferné čísla. Pracujú
podľa vzoru, pri vytváraní čísel využívajú kombinatorické schopnosti. Zapisujú len
štyri čísla z viacerých možných kombinácií. Číslice sa nemôžu v číslach opakovať.
Riešenie nebude u všetkých žiakov rovnaké (úloha má viaceré riešenia). Z každých
4 číslic sa dá utvoriť 24 rôznych štvorciferných čísel (po 6 čísel s prvou cifrou 1, 2,
4, 7). Rozšírením úlohy môže byť doplnenie jednej alebo dvoch kartičiek s nulou.
Ďalšie čísla môžu žiaci písať na papier alebo do cvičného zošita.
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
riešením úlohy precvičujú pozornosť a orientáciu.
V tretej úlohe žiaci riešia rébus s tajničkou. Zoraďujú čísla podľa veľkosti. Z písmen
pri zoradených číslach zložia a dopíšu do vety chýbajúce slovo. Po vyriešení tajničky
vysvetlia, čo je hmotnosť.
Riešenie: HMOTNOSŤ

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie.
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú číslo, ktoré na číselnej osi nasleduje hneď za daným
číslom. Riešením úlohy si precvičujú usporiadanie čísel na číselnej osi.
Zautomatizovanie určovania najbližšej celej tisícky využijú pri počítaní s prechodom.
V šiestej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie. Precvičujú si známe spoje
násobenia a delenia v obore násobilky.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 136
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 37, Zbierka strana 57, 58
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
x určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisíckach, stovkách desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x napísať a prečítať číslo
a štvorciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednotky, desiatky, stovky a tisícky
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky rozklad čísla: štvorciferné na súčet jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok
a tisícky
číselný rad
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
štvorciferné číslo
hneď pred, hneď za,... , predposledný, posledný
x orientovať sa v číselnom rade
vzostupný a zostupný číselný rad
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
číselná os
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
pravidlá zaokrúhľovania
x zaokrúhliť číslo na desiatky podľa pravidiel
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
zaokrúhľovania a výsledok zapísať
znak zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 37
Štvorciferné čísla

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu žiakov motivujeme rozprávaním o potrebe pohybu, cvičenia a športovania,
ktoré prospievajú nášmu zdraviu.
Strana je zameraná na poznávanie rádov štvorciferných čísel (prirodzené čísla do
10 000). Žiaci riešia úlohy na vytváranie a rozklad štvorciferných čísel v obore do
10 000, čítajú a píšu štvorciferné čísla, precvičujú si usporiadanie čísel a učia sa
orientovať na číselnej osi.
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.

Relaxačná chvíľka
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V prvej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou, rozkladajú štvorciferné čísla na tisícky,
stovky, desiatky a jednotky podľa vzoru. Opakujú si určovanie rádov. Je dôležité,
aby žiaci neriešili túto úlohu mechanicky, ale vždy aj slovne určili, čo zapísali.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú číslo, ktoré je na číselnej osi hneď pred daným číslom.
Riešením úlohy si precvičujú usporiadanie čísel na číselnej osi. Zautomatizovanie
určovania predchádzajúceho čísla využijú pri počítaní s prechodom.
V tretej úlohe žiaci skladajú a rozkladajú štvorciferné čísla. Pri práci využívajú
určovanie rádov. Rády s nulou sú prečiarknuté.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Práca s PZ, strana 37
Štvorciferné čísla

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci dopisujú práve desať čísel, z ktorých po zaokrúhlení na desiatky
dostanú číslo 500. Pri práci si opakujú pravidlá zaokrúhľovania.
V piatej úlohe žiaci riešia rovnice (pojem nepoužívame) resp. nepriamo
sformulované úlohy na sčítanie. Do príkladov dopĺňajú druhého sčítanca tak, aby
súčtom bola celá tisícka alebo celá desať tisícka. Ak si všimnú súvis medzi ľavým
a pravým stĺpcom, môžu postupovať po riadkoch.
V šiestej úlohe žiaci spájajú čísla tak, ako nasledujú po sebe na číselnej osi. Pri
práci si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Zoraďujú dané čísla podľa veľkosti.
Spájať môžu začať od najmenšieho alebo od najväčšieho čísla. Využijú pravidlá
porovnávania.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 137
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 64, PZ 2. časť, strana 38,
Učebnica
Zbierka strana 57, 58
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Porovnávanie čísel do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
číselný rad
x orientovať sa v číselnom rade
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
hneď pred, hneď za, ...,predposledný, posledný
pomocou relačných znakov >, <, =
x vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané vzostupný a zostupný číselný rad
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
číslo
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vyriešiť jednoduché nerovnice
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
viac, menej, rovnako
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
x vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore malej
delenie použitím zautomatizovaného spoja
násobilky spamäti
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 64
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu žiakov motivujeme témou doprava
Žiaci sa oboznamujú s porovnávaním v obore do 10 000. Najprv si však zopakujú
pravidlá, ktoré platia aj v obore do 1 000 (napr. s 39). Žiaci v úlohách usporadúvajú
čísla podľa veľkosti, porovnávajú čísla a riešia nerovnice.
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: Odporúčame rozdeliť úlohy z učebnice na viac vyučovacích hodín.

Relaxačná chvíľka
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64/1 Žiaci porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou relačných znakov >, <, =.
64/2 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie.
64/3 Žiaci usporadúvajú čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie.
Postupujú od dvojciferných (ktoré majú menší počet desiatok), pokračujú
trojcifernými a nakoniec štvorcifernými. Platí pravidlo porovnávania zo s. 40.
64/4 Žiaci hľadajú tri riešenia nerovníc.
64/5 Žiaci riešia úlohu prepojenú s geometriou. Úlohu môžu riešiť až po prebratí
učiva s jednotkami dĺžky. Najprv si vo dvojiciach premenia jednotky dĺžky, aby boli
rovnaké a potom čísla porovnajú.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
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Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ, strana 38
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na zápis štvorciferných čísel (prirodzené čísla do 10 000). Žiaci
riešia úlohy na porovnávanie čísel v obore do 10 000, dopĺňajú čísla podľa určitých
pravidiel, zmenšujú a zväčšujú dané čísla, precvičujú si usporiadanie čísel, čítajú
a píšu štvorciferné čísla a učia sa orientovať na číselnej osi.
V prvej úlohe žiaci porovnávajú dvojciferné, trojciferné a štvorciferné čísla. Pri práci
musia sledovať počet rádov a počet núl. Porovnávanie takéhoto druhu je
náročnejšie na pozornosť.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú vhodné čísla k daným súčinom a podielom. Pri
doplňovaní príkladov na násobenie a delenie môžu žiaci využiť napr. tabuľky
násobenia na okrajoch strán 7 – 23, pyramídu násobkov na stranách 8 – 21.
Riešením úlohy si precvičujú známe spoje násobenia a delenia v obore násobilky.
V tretej úlohe žiaci porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou relačných znakov
<, >.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby bol zápis pravdivý. Pri dopĺňaní čísel do
nerovností môžu nájsť aj viac riešení.
Poznámka: Úlohu môžeme obmeniť – vybrať riešenia z ponuky čísel z úlohy 3.

V piatej úlohe žiaci zmenšujú a zväčšujú dané číslo v strede tabuľky o 100. Pracujú
podľa vzoru. Zautomatizovanie určovania čísel o 100 väčších, resp. menších využijú
pri počítaní s prechodom.
V šiestej úlohe žiaci pozorujú štvorciferné čísla. V každom z nich prečiarknu práve
jednu číslicu tak, aby nové (trojciferné) číslo bolo čo najmenšie. Najmenšie
vytvorené číslo potom zakrúžkujú.
Poznámka: V niektorých riadkoch bude viac rovnakých čísel.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 138
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 91, PZ 2. časť, strana 10
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Kocka
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol, hrana a stena kocky
x identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 91
Kocka

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému – hry s kockou.
Žiaci sa podrobnejšie oboznamujú s kockou. Oboznamujú sa s pojmami – vrcholy,
steny a hrany kocky.
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.

91/1 a) Žiaci vypisujú vrcholy (body) kocky v abecednom poradí, tak ako je uvedené
v šípke. b) Žiaci vypisujú hrany (úsečky) kocky. c) Žiaci určia počet stien (štvorcov)
kocky.
91/2 Žiaci si zoberú ľubovoľnú kocku (napr. zo stavebnice) a porovnajú dĺžky hrán
tejto kocky.
Poznámka: Žiaci dospejú k záveru, že kocka má všetky hrany rovnako dlhé.

91/3 Žiaci určia, že na 6 stien kocky potrebujú 3 farby, ak každá farba má byť použitá
dvakrát.
91/4 Žiaci zdôvodňujú rozdiel medzi štvorcom – rovinný útvar a kockou – priestorový
útvar. Môžu uviesť viac argumentov rozdielnosti.
Poznámka: Žiaci si môžu na www.aitec.sk nájsť vystrihovačku kocky, vytlačiť si ju, vystrihnúť a zlepiť.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 10

91/5 Žiaci si na zhotovenú kocku môžu napísať rôzne jednociferné čísla. Zistia, že
ich napísali 6 – ako je počet stien kocky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému – hry s kockou.
Spoločne so žiakmi zopakujeme, čo je vrchol, hrana a stena kocky. Žiaci riešia úlohy
s kockou, rysujú v štvorcovej sieti a pracujú s mnohouholníkmi.
V prvej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Pozorujú kocku vľavo a vypisujú:
a) všetky vrcholy kocky, b) všetky hrany kocky, c) vyfarbujú steny kocky, ktoré je
vidieť.
V druhej úlohe žiaci dokresľujú bodky na časti kocky tak, aby po poskladaní vznikla
hracia kocka. Ako pomôcku môžu použiť hraciu kocku z plastu alebo z dreva.
Poznámka: Dve protiľahlé steny hracej kocky majú vždy súčet bodiek 7.
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Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci pozorujú úsečky narysované v štvorcovej sieti. Zisťujú dĺžku
každej úsečky. Pomocou násobenia určia dvojnásobok dĺžky každej úsečky.
Nakoniec úsečky narysujú a správne označia.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú rôzne mnohouholníky. Útvary s rovnakým počtom
vrcholov vyfarbia rovnako. Úloha ja náročná na pozornosť.
Poznámka: Pred samotnou prácou si žiaci môžu najprv vyznačiť vrcholy v každom útvare a potom
porovnať počet vrcholov v jednotlivých útvaroch.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas 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 139
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 64, PZ 2. časť, strana 39,
Učebnica
Zbierka strana 59
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Porovnávanie čísel do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
číselný rad
x orientovať sa v číselnom rade
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
hneď pred, hneď za,... ,predposledný, posledný
pomocou relačných znakov >, <, =
x vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané vzostupný a zostupný číselný rad
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
číslo
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vyriešiť jednoduché nerovnice
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
viac, menej, rovnako
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
číselná os
x zobraziť číslo na číselnej osi
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti tvrdenia)
aplikačné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase pravidlo vytvárania postupnosti
x doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov,
symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 64
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu žiakov motivujeme rozprávaním o železničnej doprave.
Žiaci sa oboznamujú s porovnávaním v obore do 10 000.
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.

64/6 Žiaci dopĺňajú namiesto otáznikov číslice tak, aby boli zápisy s porovnaním
správne.
Poznámka: Úloha má viac riešení.

64/7 Žiaci riešia slovnú úlohu. Zmenia v čísle len počet desiatok (bude 6).
64/8 Žiaci skladajú a píšu štvorciferné čísla s danými podmienkami. Musia pracovať
pozorne, pretože rády nie sú napísané vždy v správnom poradí.
64/9 Žiaci píšu čísla, ktoré vyhovujú daným podmienkam.
64/10 Žiaci si pri hľadaní riešenia môžu pomôcť tak, že si napíšu najbližšie väčšie
číslo za číslom 7 534, ktoré má na mieste jednotiek číslicu 7. Je to číslo 7 537. Ďalej
píšu čísla o 10 väčšie.
Riešenie: 7 537, 7 547, 7 557, 7 567, 7 577, 7 587, 7 597

64/11 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 39
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Metodický postup, didaktické poznámky
64/12 Žiaci riešia úlohu o čase formou práce vo dvojiciach. Zaokrúhľujú časy podľa
vzoru.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na zápis štvorciferných čísel a ich znázorňovanie na číselnej
osi (prirodzené čísla do 10 000). Žiaci riešia úlohy na určovanie čísel v číselnom
rade v obore do 10 000, dopĺňajú čísla podľa určitých pravidiel, precvičujú si
usporiadanie čísel, čítajú a píšu štvorciferné čísla a znázorňujú ich na číselnej osi,
vytvárajú vlastnú postupnosť a riešia aplikačné úlohy.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce štvorciferné čísla v číselných radoch.
V druhej úlohe žiaci rozhodujú o pravdivosti tvrdení. Vety si musia pozorne prečítať.
Označujú P (pravda) alebo N (nepravda). Pri určovaní pravdivosti viet si precvičujú
kritické myslenie. Rozšírením úlohy môže byť zmena nepravdivých viet na pravdivé
a naopak. Žiaci budú tvoriť opačné tvrdenia.
Poznámka: Pri úlohách z pojmovej logiky hovoríme raz o tvrdení a raz o vete. Tieto pojmy musíme
rozlišovať. Nie každá veta je tvrdenie, ale každé tvrdenie je veta. O vete vo všeobecnosti nemôžeme
rozhodnúť, či je pravdivá alebo nie, ale o tvrdení jednoznačne áno. Žiakov vedieme k tomu, aby
v budúcnosti sami vedeli tvoriť tvrdenia.

V tretej úlohe a) Žiaci pracujú s číselnou osou, dopisujú čísla na správne miesta.
Dopísané číslo si môžu škrtnúť podľa vzoru. b) V druhej časti úlohy dopisujú
chýbajúce čísla na vyznačené miesta na číselnej osi.
V štvrtej úlohe žiaci vymýšľajú vlastnú postupnosť a dopisujú čísla. Postupujú
v smere šípok. Postupnosti budú u žiakov rôzne.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Pri každom čísle môže byť postupnosť – so zväčšujúcimi sa
jednotkami (o 1), desiatkami (o 10), stovkami (o 100), tisíckami (o 1 000). Správne sú i iné riešenia, ale
tie sú zložitejšie.

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla 1 až 6 tak, aby sa v žiadnom riadku ani stĺpci
neopakovali. Neskôr využijú tento postup pri riešení rébusov na princípe hry sudoku.
Poznámka: Úloha je náročná na pozornosť. Žiaci budú možno potrebovať pri jej riešení pomoc.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 140
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 65, Zbierka strana 59
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Porovnávanie čísel do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky
číselný rad
tisícky
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď
x orientovať sa v číselnom rade
pred, hneď za,... ,predposledný, posledný
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
vzostupný a zostupný číselný rad
pomocou relačných znakov >, <, =
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x vyriešiť jednoduché nerovnice
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x zobraziť číslo na číselnej osi
číselná os
x vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni
x orientovať sa v stĺpcovom grafe
manipulácie a znázorňovania)
x vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore malej
stĺpcový graf
násobilky spamäti
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 65
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 65
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: móda – vkusné obliekanie
Žiaci si precvičujú porovnávanie v obore do 10 000, násobenie a delenie v obore
násobilky. Pracujú s číselnou osou a orientáciou na nej. Riešia kombinatorickú
úlohu a úlohu s reťazovým príkladom znázorneným v stĺpcovom grafe.
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.

65/1 Žiaci píšu čísla, ktoré sa na číselnej osi nachádzajú hneď za danými číslami.
65/2 Najprv žiaci roztriedia čísla na štvorciferné a tie ostatné. Potom zväčšia
roztriedené čísla o dané čísla.
65/3 Žiaci riešia kombinatorickú úlohu. Pri riešení si môžu pomôcť kreslením.
65/4 Žiaci vytvoria rôzne štvorciferné čísla a určia počet v jednotlivých rádoch.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
65/5 Žiaci porovnávajú čísla pomocou relačných znakov >, <, =.
65/6 Žiaci určujú, ktoré čísla sú vyobrazené na číselnej osi na mieste otáznika.
65/7 Žiaci si precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky spamäti.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
65/8 Žiaci riešia reťazový príklad za pomoci grafu a orientácie v ňom.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 141
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 40, Zbierka strana 59
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Porovnávanie čísel do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky jednotky, desiatky, stovky, tisícky
rozklad čísla (štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok,
tisícky
stoviek a tisícok)
x orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
vzostupný a zostupný číselný rad
pomocou relačných znakov >, <, =
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x vyriešiť jednoduché nerovnice
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
viac, menej, rovnako
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
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 40
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 40
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu žiakov motivujeme rozhovorom o sporení – doma, v banke, stavebné a pod.
Strana je zameraná na zápis a porovnávanie štvorciferných čísel (prirodzené čísla
do 10 000). Žiaci riešia úlohy na porovnávanie čísel v obore do 10 000, čítajú a píšu
štvorciferné čísla, precvičujú si rády čísel, pracujú s peniazmi a riešia slovnú úlohu
s využitím porovnávania.
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 porovnávajú čísla pomocou relačných znakov <, >. Pri
porovnávaní si môžu pomáhať postupom a pravidlami porovnávania.
V druhej úlohe žiaci zapisujú podľa vzoru, čo určuje zvýraznené číslo. Je to počet
v jednotlivých rádoch (tisícky, stovky, desiatky a jednotky). Ak by mali žiaci problém
s písaním slov, môžu použiť len skratky: T, S, D, J.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia úlohu s peniazmi. Zisťujú sumu nasporených peňazí
v eurách. Pri zisťovaní sumy môžu sčitovať na papier, resp. využiť papierové modely
peňazí. Nakoniec zoradia nasporené sumy podľa veľkosti zostupne. Poradie zapíšu
do farebných rámčekov.
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Zapíšu riešenie a doplnia
odpovede.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci napíšu aspoň 4 čísla, ktoré sú menšie ako dané čísla. Pri ich
určovaní využijú porovnávanie. Riešenia u žiakov budú rôzne.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiakom môžeme zadať podmienku – nájsť vhodné riešenia medzi
číslami v úlohe 1.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas 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 142
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 41, 42, Zbierka strana 59
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla – precvičovanie na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky jednotky, desiatky, stovky, tisícky
rozklad čísla (trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok
tisícky
a stoviek; štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, stoviek
x orientovať sa v číselnom rade
a tisícok)
x zobraziť číslo na číselnej osi
číselný rad
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
číselná os
pomocou relačných znakov >, <, =
vzostupný a zostupný číselný rad
x vyriešiť jednoduché nerovnice
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
viac, menej, rovnako
x zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
naopak
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
zapísanie času na digitálnych hodinách
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 41
Štvorciferné čísla – utváranie
predstáv o číslach do 10 000
Porovnávanie čísel do 10 000
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: turistika – krásy Slovenska, Slovenský raj
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému. Využijeme
medzipredmetovú integráciu (vlastiveda – Slovensko).
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (usporiadanie čísel). Žiaci
na nej riešia úlohu na prácu s číselnou osou, na porovnávanie čísel a ich
usporiadanie podľa veľkosti, na zisťovanie ciferného súčtu a riešia aplikačné 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 určujú čísla na číselnej osi, nachádzajúce sa medzi danými
dvojicami čísel. V prvých dvoch riadkoch hľadajú čísla, ktoré sa nachádzajú medzi
menším a väčším číslom na číselnej osi. Druhé dva riadky majú čísla v opačnom
poradí ako sa nachádzajú na číselnej osi.
Poznámka: V prvom riadku si môžu pomôcť číselnou osou, ktorá sa nachádza pri zadaní.

V druhej úlohe žiaci usporadúvajú dané čísla (nadmorské výšky štítov Slovenského
raja) podľa veľkosti od najväčšieho po najmenšie. Je vhodné, aby si číslo, ktoré už
zapísali, vyškrtli z ponuky.
Poznámka: Po vyriešení úlohy môžeme žiakov vyzvať, aby podľa zapísaných údajov prečítali názvy štítov
podľa ich výšky.
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Metodický postup, didaktické poznámky
Doplňujúce zamestnanie: Deti môžu vyhľadať pomocou máp, kníh, internetových stránok informácie
o Slovenskom raji. Dozvedia sa, že je to horské pásmo na východnom Slovensku a je považované za
jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Úlohu možno obmeniť výberom vrcholov z pohoria
nachádzajúceho sa v blízkosti školy (obce).

V tretej úlohe žiaci zapisujú čísla vyjadrené slovom. Pri zápise čísel musia pozorne
prečítať číslovky, aby čísla správne zapísali. Zapisujú aj číslo 10 000.
Poznámka: Čísla nemusia vedieť zapísať slovom.

V štvrtej úlohe žiaci pracujú s peniazmi. Zapisujú, ako zaplatia danú sumu tak, aby
použili čo najmenej bankoviek a mincí. Pri práci si môžu pomáhať modelmi
papierových peňazí z prílohy.
V piatej úlohe žiaci sčitujú všetky číslice v daných číslach podľa vzoru.
Pripomenieme im pojem ciferný súčet.
Doplňujúce zamestnanie: Po vyriešení úlohy môžeme žiakom zadať, aby určovali dvojciferné (trojciferné,
štvorciferné) čísla, ktorých ciferný súčet bude najmenší/najväčší.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 42
Štvorciferné čísla
Porovnávanie čísel do 10 000
Slovné úlohy
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor, interaktívne vyučovanie na danú
tému, prezentácia a pod. Využijeme medzipredmetovú integráciu (vlastiveda –
Slovensko). Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000. Žiaci pracujú
s trojcifernými a štvorcifernými číslami, riešia aplikačné úlohy s časom, slovnú úlohu
na porovnávanie a pracujú s údajmi.
V prvej úlohe žiaci zapisujú podľa vzoru trojciferné čísla ako súčet stoviek, desiatok
a jednotiek. Štvorciferné čísla podľa vzoru ako súčet tisícok, stoviek, desiatok
a jednotiek. Pri práci si opakujú rády čísel.
V druhej úlohe žiaci pracujú s ciferníkmi hodín. Pozorujú ich a časy, ktoré sú na nich
znázornené zapíšu na digitálny displej pod daným ciferníkom. Čas zapíšu pomocou
vyfarbenia digitálnych číslic.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Určujú číslo, ktoré vyhovuje
dvom zadaným podmienkam (je väčšie ako 2 634 a zároveň menšie ako číslo
2 700). Pri riešení si môžu pomôcť číselnou osou (vyhľadať čísla, ktoré sa
nachádzajú medzi dvoma danými číslami na číselnej osi).
Doplňujúce zamestnanie: Žiakom môžeme zadať podobné úlohy týkajúce sa iných vrchov (napríklad
v okolí obce).
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Ak niektorí žiaci vedia presnú nadmorskú výšku Gerlachovského
štítu, môžu ju hneď napísať ako riešenie (2655 m n. m.).

Prvá časť štvrtej úlohy nadväzuje na úlohu číslo 3. Úlohou žiakov je zistiť a zapísať
skutočnú nadmorskú výšku Gerlachovského štítu (môžu si pomôcť encyklopédiami,
internetovými stránkami, alebo sa opýtať starších žiakov školy).V druhej časti štvrtej
úlohy žiaci zisťujú podľa daných pomôcok i nadmorskú výšku svojej školy. Školu
i miesto, z ktorého sa určuje jej nadmorská výška, zakreslia. Pod obrázok môžu
zapísať zistenú nadmorskú výšku.
Poznámka: Niektoré z uvedených úloh môžu žiaci riešiť na informatike resp. vlastivede
(medzipredmetová integrácia).

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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
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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

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas 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 143
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 92, PZ 2. časť, strana 11
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Bod a jeho poloha v geometrických útvaroch
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru
dĺžka úsečky v milimetroch
patrí, resp. nepatrí
dĺžka, šírka, meranie
x odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na milimetre)
štvorcová sieť
x porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť
označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkými tlačenými
ich vrcholy veľkými tlačenými písmenami
písmenami
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 92
Bod a jeho poloha v geometrických
útvaroch
Rysovanie štvorca a obdĺžnika
v štvorcovej sieti

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 11
Bod a jeho poloha v geometrických
útvaroch
Rysovanie úsečiek

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: predmety v domácnosti a ich využitie
V hornej časti strany máme vysvetlené, kedy bod patrí (nepatrí) štvorcu. Polohu
bodu E môžeme zdôvodniť, že je vnútri uzavretej čiary ako sme uvádzali na strane
88 v úlohe 5. Na tejto strane ďalej žiaci rysujú v štvorcovej sieti.
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.

92/1 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti štvorec a vyznačia body, ktoré patria (nepatria)
štvorcu.
92/2 Žiaci určujú polohu bodov v narysovanom štvoruholníku.
92/3 Podobný útvar si narysujú v štvorcovej sieti podľa zadania.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Žiaci riešia úlohy rôzneho typu. Vyznačujú v štvorcovej sieti na daných útvaroch
body, ktoré patria alebo nepatria útvaru, pracujú s mnohouholníkom,
trojuholníkom, rysujú úsečky ľubovoľnej dĺžky a pracujú s tabuľkou.
V prvej úlohe žiaci pracujú so štvorcovou sieťou podľa pokynov. Hľadajú dané
štvorce a obdĺžniky. Vypisujú body podľa daných podmienok. Pri čítaní zadania
musia byť pozorní.
V druhej úlohe žiaci pozorujú daný útvar a vyznačujú zelenou pastelkou body, ktoré
útvaru patria a červenou pastelku body, ktoré útvaru nepatria.
V tretej úlohe žiaci pozorujú daný obrázok a rozhodujú, koľko trojuholníkov možno
nájsť v tomto obrázku.
Riešenie: 18
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Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci rysujú úsečky s ľubovoľnými dĺžkami. Každú úsečku správne
označia a odmerajú jej dĺžku v milimetroch. Potom dopĺňajú tabuľku tak, že zoraďujú
dĺžky úsečiek vzostupne.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.

114

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 144
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 43, 44, Zbierka strana 60
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla – precvičovanie na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
x zobraziť číslo na číselnej osi
číselná os
x porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
vzostupný a zostupný číselný rad
pomocou relačných znakov >, <, =
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x vyriešiť jednoduché nerovnice
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti nerovnice (na propedeutickej úrovni)
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
nepriamo sformulované úlohy
x vyriešiť nepriamo sformulované úlohy
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 43
Štvorciferné čísla – riešenie úloh
s využitím čísel do 10 000
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o obchode a nákupoch.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000. Žiaci na nej riešia úlohy
s peniazmi, na pripočítanie čísel 10, 100 a 1 000 k daným číslam a určujú odpovede
na matematické otázky formou výberu správnej odpovede zo štyroch možností. Je
vhodné, aby si pri práci pomáhali priamou manipuláciou s papierovými modelmi
peňazí.
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.

Riešenie prvej úlohy môžeme motivovať rozprávaním o tom, ako si deti šetrili
peniaze na darček pre svoje mamičky. Žiaci určujú nasporenú sumu jednotlivých
detí. Úlohu môžu riešiť tak, že si zapíšu príklad, v ktorom sčítajú dané sumy.
Šikovnejší žiaci môžu počítať spamäti a zapísať len výslednú sumu.
Doplňujúce zamestnanie: Po vyriešení úlohy môžeme pokračovať v motivácii a zadávať žiakom
doplňujúce úlohy. Napr.: Povedzte, ktoré z detí nasporilo najviac/najmenej. Kto z nich môže kúpiť
mamičke knihu za 20 eur (všetci)?

V druhej úlohe žiaci hľadajú a zapisujú tri možnosti, ktorými možno zaplatiť sumu
200 € (jednotlivé sumy sa môžu opakovať). Žiaci môžu a nemusia k sumám
zapisovať znak eura. Dôležitý je správny súčet (200) a to, aby dané sumy boli
rovnaké ako sumy bankoviek v bežnom živote (bankovky sú znázornené pod
úlohou).
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci si pri riešení môžu pomáhať papierovými modelmi peňazí
z prílohy pracovného zošita.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci, rovnako ako v predchádzajúcej úlohe, určujú a zapisujú také
hodnoty bankoviek, ktorých súčtom sú dané sumy. Musia však dodržať podmienku
– daný počet bankoviek.
Poznámka: Pri tejto úlohe môžeme spomenúť i pojem rozmieňanie peňazí, s ktorým sa žiaci v bežnom
živote stretávajú. Všetky úlohy majú rôzne riešenia.

V štvrtej úlohe žiaci zväčšujú dané čísla o 10, 100, 1 000 podľa vzoru.
V piatej úlohe žiaci určujú odpovede na matematické otázky formou výberu
z daných štyroch možností. Pri riešení si môžu pomôcť zapísaním príkladu –
nepriamo sformulovanej úlohy. Napríklad: a) * : 3 = 8. Správnu možnosť označia,
zakrúžkujú.
Poznámka: Žiaci čítajú matematické vety s porozumením. Riešením úlohy si rozvíjajú matematické
predstavy.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 44
Štvorciferné čísla – riešenie úloh
s využitím čísel do 10 000
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Prácu na strane motivujeme rozhovorom, rozprávaním, interaktívnym vyučovaním,
prezentáciou na tému: jarné upratovanie v prírode. Strana je zameraná na prácu
s číslami do 10 000 – opakovanie. Žiaci pracujú s číselnou osou, číselným
radom, pojmom štvorciferné číslo a s rádmi čísel.
V prvej úlohe žiaci postupne riešia úlohy podľa zadania. Pre správne vyriešenie
úlohy je veľmi dôležité čítanie s porozumením. Žiaci hľadajú čísla vyhovujúce daným
podmienkam. Je vhodné, aby postupne prečiarkovali tie, ktoré už použili. Riešením
úlohy si opakujú usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 10 000, rády
štvorciferných čísel, párne a nepárne čísla, ciferný súčet.
V druhej úlohe žiaci hľadajú tri čísla, ktoré ležia medzi danými číslami. Opakujú si
prácu s číselnou osou, s číselným radom.
Poznámka: Úloha má viac riešení.

V tretej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby bol zápis pravdivý. Riešia nerovnice
(pojem nepoužívame). Pri práci si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom, napr.
číselnou osou.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla tak, aby platila rovnosť. Pri dopĺňaní musia
dodržať podmienky, že číslo v červenom okienku musí byť vždy čo najväčšie číslo
a číslo, ktoré pripočítajú, nesmie byť väčšie, ako je väčší z dvojice činiteľov.
Poznámka: Úloha je prípravou na delenie so zvyškom vo vyšších ročníkoch. Matematicky menej zdatným
žiakom môžeme pomôcť informáciou, že sčítanec nesmie byť dvojciferný. Ostatným žiakom pomôžeme
len informáciou, že sčítanec nesmie byť väčší ako niektorý z činiteľov.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.

116

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 145
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť strana 45, 46, Zbierka strana 60
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla – precvičovanie na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo
číselný rad
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
vzostupný a zostupný číselný rad
štvorciferné číslo
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x orientovať sa v číselnom rade
x doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
viac, menej, rovnako
číselného radu
x vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané nerovnice (na propedeutickej úrovni)
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
číslo
pravidlá zaokrúhľovania
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
zaokrúhľovanie čísla na desiatky a stovky
x vyriešiť jednoduché nerovnice
znak zaokrúhľovania
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
pravidlo vytvárania postupnosti
x zaokrúhliť čísla na desiatky a stovky podľa pravidiel
pravidlo, symbol
zaokrúhľovania
x identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
čísel, znakov, symbolov
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 45
Štvorciferné čísla – riešenie úloh
s využitím čísel do 10 000
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: jarné upratovanie v prírode (pokračovanie zo str. 44), triedenie
odpadu
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému. Táto strana je
venovaná riešeniu úloh s využitím čísel do 10 000. Žiaci riešia úlohy s rádmi čísel,
slovnú úlohu na porovnávanie, pracujú s tabuľkou a zaokrúhľujú čísla doteraz
známymi postupmi.
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 pozorujú daný počet rádov (jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok). Každý rád je označený skratkou (začiatočným písmenom slova).
Potom zapisujú trojciferné, alebo štvorciferné čísla podľa daných počtov rádov.
Poznámka: Upozorníme žiakov na to, že sú v niektorých prípadoch rády čísel a ich počty
poprehadzované.

V druhej úlohe žiaci pozorne sledujú spleť farebných čísel. Hľadajú a zapisujú čísla
podľa zadania (jednociferné, dvojciferné, trojciferné a štvorciferné čísla). Môžu
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
pracovať vo dvojiciach. Pri riešení úlohy si opakujú rády čísel, precvičujú pozornosť
a orientáciu.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Určia a napíšu najmenej tri
možnosti, ostatné môžu povedať alebo zapísať na papier. Dodržiavajú správny
postup pri riešení slovnej úlohy. Riešením podobných typov úloh sa žiaci pripravujú
na riešenie nerovníc vo vyšších ročníkoch.
Poznámka: Pojem nerovnice nepoužívame.
Doplňujúce zamestnanie: V úlohe sa nachádza viac riadkov ako žiaci potrebujú na vyriešenie úlohy.
Môžeme ich použiť na matematický diktát. Žiakom zadávame rôzne úlohy. Napr.: Napíšte čísla, ktoré sú
väčšie ako číslo 1 823 a zároveň menšie ako číslo 1888 a pod.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 46
Štvorciferné čísla – riešenie úloh
s využitím čísel do 10 000
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu tak, že niekoľkokrát zväčšujú dané čísla.
Údaje dopĺňajú do tabuľky. S úlohou podobného typu sa už žiaci stretli.
V piatej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na celé stovky. Pri práci dodržiavajú známe
pravidlá zaokrúhľovania.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Prácu začneme motivačným rozhovorom o možnosti zisťovania hmotnosti, o tom,
čo vážime, akú to môže mať hmotnosť, aké poznáme závažie, kde používame váhy
a pod. Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000. Obsahuje úlohy
na zväčšovanie a zmenšovanie o daný počet, na hľadanie čísel za určitých
podmienok. Žiaci dopĺňajú čísla do číselnej postupnosti, hľadajú najväčšie a druhé
najväčšie číslo, zisťujú ciferný súčet a rozkladajú čísla na dve rovnaké časti.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú číselnú postupnosť. Pomáhajú si ľubovoľným
spôsobom, napríklad pripočítaním, odčítaním daného čísla – na číselnej osi, na
číselnom páse, na prstoch (dopočítaním), na počítadle...
Poznámka: Pred riešením musia nájsť jednoduché pravidlo postupnosti.

V druhej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľky. Do prvej dopisujú čísla o 100 väčšie ako dané
čísla a do druhej čísla o 100 menšie ako dané čísla.
V tretej úlohe žiaci určia a dopíšu stovky, medzi ktorými ležia dané čísla. Hľadajú
najbližšiu menšiu a najbližšiu väčšiu celú stovku. Najbližšia menšia celá stovka
ostane rovnaká z pôvodného čísla a najbližšia väčšia stovka sa zväčší o jednu celú
stovku. Pri určovaní čísel si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Najlepšie je pomôcť
si číselnou osou – nájsť, medzi ktorými celými stovkami sa nachádza dané číslo.
V štvrtej úlohe žiaci dopisujú podľa zadania také číslo, ktoré po zaokrúhlení
na desiatky spĺňa danú podmienku (musí sa rovnať číslu na pravej strane). Pred
prácou si žiaci opakujú pravidlá zaokrúhľovania.
V piatej úlohe žiaci sčítajú všetky číslice v daných číslach podľa vzoru. Vypočítajú
ciferný súčet.
Poznámka: Pojem ciferný súčet nepoužívame.

Didaktická hra

V šiestej úlohe žiaci vyberajú a označujú trojciferné a štvorciferné čísla za daných
podmienok. Najväčšie číslo v každej trojici označia zelenou a druhé najväčšie číslo
červenou pastelkou. Riešením úlohy si precvičujú pozornosť a orientáciu v rade
čísel do 10 000.
V siedmej úlohe žiaci rozkladajú dané číslo na dve rovnaké časti – na polovice
a zapisujú ich do misiek váh. Pri práci si pomáhajú ľubovoľným spôsobom.
Napríklad analógiou známych rozkladov na dve rovnaké časti v prvej desiatke, prvej
stovke.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas 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 146
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 66
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla – zhrnutie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo
x rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
a štvorciferné číslo
a štvorciferné číslo
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo
rozklad čísla (trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
a stoviek; štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, stoviek
štvorciferné číslo
a tisícok)
x rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky číselný rad
číselná os
tisícky
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
x orientovať sa v číselnom rade
hneď pred, hneď za,... ,predposledný, posledný
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
vzostupný a zostupný číselný rad
x doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
číselného radu
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
číslo
zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov
x vyriešiť jednoduché nerovnice
(grafické, numerické)
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
jednotky času: hodina, minúta, sekunda
spôsobmi
premena jednotiek času
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
aplikačné úlohy
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
jednoduché slovné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenia
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 66
Štvorciferné čísla – zhrnutie
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Vhodnú motiváciu nechávame na výber pedagóga. Na motiváciu môžeme využiť
niektorú z úloh na strane (napr.: úloha 12 – režim vyučovania, úloha 11 –
jazykolamy)
Na strane sa nachádza séria úloh. Ich riešenie poskytuje pedagógovi informácie o
zvládnutí niektorých kľúčových typov úloh a prehľad o nadobudnutých
vedomostiach 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
pomocou jednej z troch tváričiek (rovnakých, aké boli na stranách na overenie
vedomostí v pracovnom zošite). Do zošita si nakreslia jednu, ktorou ohodnotia svoj

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
výkon pri práci na tejto strane. Sebahodnotenie žiakov sa nemusí zhodovať
s hodnotením pedagóga.
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

Práca s učebnicou strana 66
Štvorciferné čísla - zhrnutie

Didaktická hra

Žiaci skladajú a rozkladajú trojciferné a štvorciferné čísla. Dopĺňajú číselné rady,
usporadúvajú čísla podľa veľkosti, píšu čísla, ktoré sa na číselnej osi nachádzajú
hneď pred danými číslami. Riešia úlohu s časom, slovné úlohy na násobenie
a delenie a slovnú úlohu s časom. Riešia nerovnice na propedeutickej úrovni.
66/1 Žiaci skladajú trojciferné čísla.
66/2 Žiaci skladajú štvorciferné čísla.
66/3 Žiaci píšu čísla, ktoré sa na číselnej osi nachádzajú hneď pred danými číslami.
66/4 Žiaci rozkladajú trojciferné čísla na stovky, desiatky a jednotky.
66/5 Žiaci rozkladajú štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky.
66/6 Žiaci pozorujú vzostupné číselné rady a v každom doplnia 4 čísla.
66/7 Žiaci riešia nerovnice na propedeutickej úrovni.
66/8 Žiaci usporadúvajú dané čísla podľa veľkosti zostupne.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
66/9 Žiaci opravia dané zápisy časov. Údaj s minútami v druhom riadku zmenia tak,
že premenia 60 minút na hodinu, upravia aj údaj s hodinami,
minútami a sekundami.
66/10 Žiaci sa zahrajú hru, kde si navzájom merajú čas pri hovorení jazykolamu.
66/11 Žiaci riešia slovné úlohy na násobenie a delenie.
66/12 Žiaci riešia aplikačnú úlohu súvisiacu s orientáciou v čase.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 147
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 47
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Štvorciferné čísla – zhrnutie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x napísať a prečítať číslo
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky jednotky, desiatky, stovky, tisícky
rozklad čísla (štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok,
tisícky
stoviek a tisícok)
x orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
x usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
číselná os
x porovnať dve čísla
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie
x vyriešiť jednoduché nerovnice
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
pravidlo vytvárania postupnosti
čísel, znakov, symbolov
pravidlo, symbol
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 47
Štvorciferné čísla – zhrnutie

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 47
Štvorciferné čísla – zhrnutie

122

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Vhodnú motiváciu nechávame na výber pedagóga. Strana má charakter
diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo vhodné nasmerovať
motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich aplikovať v praktických
činnostiach.
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
porovnajú a určia, ktoré oblasti treba častejšie precvičovať.
V prvej úlohe žiaci usporiadajú čísla podľa veľkosti a) vzostupne, b) zostupne.
Zaradené číslo si môžu pre lepšiu orientáciu preškrtnúť.
V druhej úlohe žiaci pozorujú postupnosti, určia pravidlo všetkých postupností a v
každej dopíšu 4 nasledujúce čísla. Úlohou si precvičujú a upevňujú učivo
o usporiadaní čísel v číselnom rade do 10 000.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Hľadajú tri správne
možnosti riešenia.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V štvrtej úlohe žiaci rozkladajú štvorciferné čísla. Pracujú s tabuľkou, dopĺňajú údaje
podľa zadania – počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek daných čísel.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci z dvojíc masiek vyberú a zakrúžkujú tú, na ktorej je väčšie číslo.
Môžu si pomôcť číselnou osou, prípadne pravidlom porovnávania, ktoré platí i pre
obor do 10 000.
V šiestej úlohe žiaci ľubovoľne vyfarbia obrázok. Úloha má rôzne riešenia.
K vyfarbenému obrázku môžu tvoriť otázky týkajúce sa pojmovej logiky (pravda,
nepravda).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
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.
47/1 – za správne usporiadanie 2 body, spolu 4 body
47/2 – za každú správne doplnenú postupnosť – 3 body, spolu 9 bodov
47/3 – za každé správne doplnené číslo – 2 body, spolu 6 bodov
47/4 – za každý správny zápis čísla – 2 body, spolu 8 bodov
47/5 – za každé správne zakrúžkované číslo – 1 bod, spolu 5 bodov
47/6 – nepovinná – nebodovaná úloha (prípadne prémiová úloha za 1 bod )
Spolu: 32 bodov
Klasifikácia (slovné hodnotenie) testových strán vychádza z percentuálnej
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 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 148
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 92, PZ 2. časť, strana 12
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Bod a jeho poloha v geometrických útvaroch
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru
štvorcová sieť
patrí, resp. nepatrí
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
x porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky
označovanie
vrcholov štvorca a obdĺžnika veľkými tlačenými
x narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť
písmenami
ich vrcholy veľkými tlačenými písmenami
podobné útvary (na propedeutickej úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 92

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 12
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: predmety v domácnosti a ich využitie (pokračovanie)
Na tejto strane ďalej žiaci riešia úlohy, kde určujú polohu bodov v geometrických
útvaroch. Kreslia v štvorcovej sieti .
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.

92/4 Žiaci kreslia do štvorcovej siete podľa vzoru.
92/5 Žiaci hľadajú predmety, ktoré sa podobajú a predmety, ktoré sú rovnaké.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o pravidlách vo všeobecnej rovine.
So žiakmi sa rozprávame o pravidlách, ktoré dodržiavame v škole, v rodine, pri
cestovaní vlakom a podobne. Potom so žiakmi vedieme rozhovor o dôležitosti
dodržiavania pravidiel pri rysovaní. Strana je venovaná zopakovaniu pravidiel
rysovania, rysovaniu podľa vzoru a rysovaniu v štvorcovej sieti.
V prvej úlohe si žiaci zopakujú pravidlá rysovania. Rozprávame sa s nimi o tom, či
ich všetci dodržujú. Siedme pravidlo je „zlaté“ pravidlo, bez ktorého je
predchádzajúcich 6 pravidiel zbytočných. To pravidlo je CHUŤ DO RYSOVANIA.
V druhej úlohe žiaci pozorujú vzor – narysovaný trojuholník a štvorec. Potom podľa
neho rysujú ďalšie štvorce a trojuholníky tak, aby sa neprekrývali. Ako pomôcka im
slúžia vyznačené body, ktoré spájajú pomocou pravítka. Úloha je náročná na
pozornosť a orientáciu.
V tretej úlohe si žiaci najskôr premyslia rozloženie útvarov a potom ich rysujú podľa
zadania. Napokon ich označia. Po narysovaní a označení môžu niektoré útvary
zmenšovať, prípadne zväčšovať. Pri práci si opakujú základné geometrické pojmy.
V štvrtej úlohe žiaci rysujú v štvorcovej sieti štvorce a obdĺžniky podľa zadania. Ak
majú podľa zadania narysovať štvorec so stranami 3 – krát 3 štvorčeky, narysujú
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
štvorec z troch riadkov a z troch stĺpcov. Správnosť rysovania si môžu overiť
vynásobením počtu riadkov a stĺpcov – či má narysovaný štvorec 9 štvorčekov (3 .
3 = 9).
Doplňujúce zamestnanie: Po narysovaní útvarov podľa zadania im môžeme zadať rysovať iné štvorce
a obdĺžniky. Môžu tiež rysovať už zadané obdĺžniky, ale tak, že ich strany budú tvoriť 5-krát 2 štvorčeky
a 4-krát 6 štvorčekov. Zadanie ešte môžeme doplniť: označ vrcholy geometrických útvarov, ktoré si
narysoval, v štvorci vyznač bod X, ktorý mu patrí, v obdĺžniku bod Y, ktorý mu nepatrí a pod.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 149
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 67, PZ 2. časť, strana 48,
Učebnica
Zbierka strana 61
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pravidlá zaokrúhľovania
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
na stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické)
x orientovať sa v číselnom rade
znak zaokrúhľovania
x zobraziť číslo na číselnej osi
prirodzené čísla do 10 000
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky číselný rad
číselná os
tisícky
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 67
Čísla do 10 000
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 48
Čísla do 10 000
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: jahody – zdroj vitamínov
Strana je zameraná na zaokrúhľovanie čísel na tisícky. Princíp je rovnaký ako pri
zaokrúhľovaní čísel na desiatky a stovky. V hornej časti strany je vysvetlené
zaokrúhľovanie. Žiaci tiež riešia úlohy, kde využijú zaokrúhľovanie.
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.

67/1 Žiaci zaokrúhlia čísla na tisícky.
67/2 a) Žiaci vyberú z daných čísel najväčšie číslo, b) Žiaci zaokrúhlia dané čísla
na tisícky.
67/3 a) Žiaci zaokrúhlia dané čísla na tisícky. b) V tejto časti úlohy musia žiaci
logicky uvažovať, kedy sa oplatí zaokrúhľovanie využiť. Ak pri zaokrúhlení vzniknú
celé tisícky väčšie ako je zaokrúhľované číslo, vtedy sa to oplatí, dostanú viac eur.
c) Celú úlohu riešia znova ale po zaokrúhlení čísel na desiatky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o blížiacom sa lete, o cestovaní
po Slovensku, o mestách a ich pamiatkach a podobne. Pri motivácii upozorníme
žiakov na ilustráciu v pracovnom zošite, na ktorej je vyobrazená mapa Slovenska.
Táto strana je zameraná na zaokrúhľovanie čísel na tisícky. Žiaci na nej riešia úlohy
na zaokrúhľovanie (na desiatky, stovky a tisícky) a aplikačné úlohy.
V prvej úlohe žiaci zaokrúhľujú dané čísla na tisícky. Pred samotnou prácou si
opakujú, čo už vedia o zaokrúhľovaní na tisícky z učebnice (uč str. 67)

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V druhej úlohe a) žiaci rozkladajú štvorciferné čísla. Pracujú s tabuľkou, dopĺňajú
údaje podľa zadania – počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek daných čísel. b)
Žiaci zaokrúhľujú čísla na tisícky.
V tretej úlohe žiaci zaokrúhľujú dané čísla postupne na desiatky, stovky a na tisícky.
Doplnia aj znak zaokrúhlenia.
V štvrtej úlohe žiaci znázorňujú danú sumu pomocou eur. Pri znázorňovaní musia
dodržať podmienku, že použijú čo najmenej bankoviek a mincí. Pomáhať si môžu
papierovými modelmi peňazí.
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do štvorca tak, aby bol štvorec magický (súčet
v riadkoch a v stĺpcoch je vždy 35). Pri riešení postupujú tak, že sčitujú čísla
v riadkoch a v stĺpcoch. Pomocné výpočty si môžu písať na papier.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 150
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 49, Zbierka strana 61
Tematický celok
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pravidlá zaokrúhľovania
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla na
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické)
x orientovať sa v číselnom rade
znak zaokrúhľovania
x porovnať dve čísla
prirodzené čísla do 10 000
x vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
číselný
rad
x vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné
slovné úlohy na porovnávanie
čísla) z množiny číslic (číslice sa môžu opakovať)
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
100 spamäti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 49
Čísla do 10 000
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 49
Čísla do 10 000
Zaokrúhľovanie čísel na tisícky
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o blížiacom sa lete, o cestovaní po
Slovensku, o mestách a ich pamiatkach a podobne. Pri motivácii upozorníme žiakov
na ilustráciu v pracovnom zošite, na ktorej je vyobrazený Trenčiansky hrad, s ktorým
sa spája povesť o studni lásky.
Táto strana je zameraná na riešenie úloh s využitím čísel do 10 000 a
zaokrúhľovanie čísel na tisícky. Žiaci na nej riešia úlohy na zaokrúhľovanie (na
stovky a tisícky), slovnú úlohu a aplikačné 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 dopĺňajú číslo do nerovnosti podľa vzoru. Doplnené čísla
zaokrúhlia na tisícky. Opakujú si pojmy usporiadania hneď pred, hneď za daným
číslom.
V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie v obore do 10 000
a zaokrúhľujú čísla na tisícky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci tvoria z daných číslic štvorciferné čísla podľa pokynov, pričom
musia dodržať podmienku, že číslice sa nesmú v jednom čísle opakovať. Vytvárajú
najmenšie a najväčšie štvorciferné číslo, najmenšie štvorciferné nepárne číslo
a najväčšie štvorciferné nepárne číslo. Vytvorené čísla zaokrúhlia najprv na stovky
a potom na tisícky. Dodržiavajú pravidlá zaokrúhľovania.
Žiaci riešia štvrtú úlohu. Je to známa hra Myslím si číslo. Postupujú podľa
jednotlivých krokov v zadaní. Ak si žiaci potrebujú situáciu znázorniť, môžu to urobiť
na papier. Neskôr sa môžu túto hru zahrať spoločne v triede.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do pyramíd na násobenie. Precvičujú si známe
spoje násobenia. Postupujú od spodnej časti každej pyramídy, násobia susedné
čísla podľa vzoru.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 151
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 68
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Práca s tabuľkami a grafmi
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
stĺpcový graf
x orientovať sa v stĺpcovom grafe
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
v tabuľke alebo stĺpcovom grafe
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaj rôznymi
spôsobmi
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x popísať časti tabuľky a orientovať sa v nej
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 68

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu motivujeme rozhovorom, rozprávaním, interaktívnym vyučovaním,
prezentáciou na danú tému (história Slovenska, vynálezy).
Strana je projektová. Žiaci zisťujú informácie z tabuľky a grafu a pracujú s nimi.
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

68/1 Žiaci si doplnia chýbajúci údaj – rok svojho narodenia. Potom zoradia udalosti
od najstaršej po najmladšiu (zostupne). Ak je rok narodenia zhodný s rokom vstupu
Slovenska do Európskej únie, rozhoduje mesiac, prípadne deň udalosti. Žiaci si
prekreslia tabuľku do zošita a doplnia ju.
68/2 Žiaci zistia pomocou internetu alebo encyklopédie vznik vynálezov. Potom
usporiadajú vynálezy podľa toho, kedy vznikli. Môžu ich usporiadať zostupne (od
súčasnosti k minulosti) alebo vzostupne (od minulosti k súčasnosti).
Poznámka: Ilustrácia vysávača nie je z roku 1 902. Žiaci si môžu pomôcť rokmi vzniku uvedenými pri
ilustrácii Skočka.

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

68/3, 4, 5 Žiaci pracujú s grafmi, kde sú zahrnuté rôzne prieskumy. Orientujú sa
v nich, zisťujú z nich potrebné údaje.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii. Na záver

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Metodický postup, didaktické poznámky
žiaci odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na
ďalšej hodine.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 152
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 50, 51
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Práca s grafmi a tabuľkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
stĺpcový graf
x orientovať sa v stĺpcovom grafe
pravidlo vytvárania postupnosti
x dokresliť chýbajúce údaj do stĺpcového grafu
kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
jeden
v tabuľke alebo stĺpcovom grafe
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaj rôznymi
spôsobmi
x identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
čísel, znakov, symbolov
x na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
x rozlíšiť a správne používať kvantifikované výroky
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x popísať časti tabuľky a orientovať sa v nej
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 50

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Prácu na strane motivujeme rozhovorom, prezentáciou, interaktívnym vyučovaním,
resp. projektovým vyučovaním spojeným s prírodovedou na daný motív
(medzipredmetová integrácia) – voľne žijúce zvieratá na Slovensku.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Strana je zameraná na
prácu s grafmi a tabuľkami. Žiaci riešia aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické
matematické myslenie. Pracujú so stĺpcovým grafom, ktorý graficky zobrazuje
ľubovoľné údaje, dopĺňajú čísla do postupností, riešia slovnú úlohu a vyfarbujú
obrázok podľa daných pravidiel.
Poznámka: Žiaci pracujú na základe riadených aktivít učiteľa.
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

V prvej úlohe žiaci pracujú so stĺpcovým grafom, prečítajú si údaje, ktoré znázorňujú
približnú hmotnosť voľne žijúcich zvierat na Slovensku. Podľa farebného rozlíšenia
zapisujú do tabuľky približnú hmotnosť jednotlivých zvierat.
Poznámka: Tejto úlohe s grafom venujeme zvýšenú pozornosť. Žiakom musíme vysvetliť, čo je riadok,
čo je stĺpec a naučiť ich ako prečítať hodnoty znázornené v diagrame. Dôležitý je aj postup práce, ako
graf urobiť, zapísať údaje a nakoniec vyhodnotiť. Úloha by mala naviazať na učivo o stĺpcovom grafe
z učebnice (str. 68).

V druhej úlohe žiaci matematizujú danú situáciu. Hľadajú v dostupných zdrojoch
informácie o hmotnosti ďalších voľne žijúcich zvierat na Slovensku. Vytvárajú
podobné úlohy, ako sú úlohy 1, 2 na papier, do zošita, resp. na tabuľu.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Berieme do úvahy pripomienku koníka Skočka v bubline.

V tretej úlohe žiaci pozorujú postupnosti, určia pravidlo všetkých postupností
a v každej dopíšu 4 nasledujúce čísla. Úlohou si precvičujú a upevňujú učivo
o usporiadaní čísel v číselnom rade do 1 000. Všetky postupnosti majú byť
vzostupné.
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu, ktorá vedie k logickému úsudku. Žiaci
uvažujú o zrelých a nezrelých plodoch. Svoje riešenie by mali vedieť zdôvodniť.
V tejto slovnej úlohe neriešia žiaden príklad.
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú obrázok podľa pokynov. Pozorne si prečítajú vety,
v ktorých sa nachádzajú kvantifikované výroky (pojem nepoužívame): aspoň jeden,
práve jeden, najviac jeden. Podľa zadania postupnými krokmi vyfarbia dané časti
obrázka.
Poznámka: Žiakom vysvetlíme, čo jednotlivé výroky znamenajú.
Poznámka: Všetky úlohy zamerané na prácu s grafom a tabuľkou sú náročné na porozumenie, pozornosť
a orientáciu. Matematicky menej zdatní žiaci budú potrebovať výraznú pomoc pedagóga pri riešení týchto
úloh. Pedagóg môže zvoliť aj prácu vo dvojiciach alebo skupinovú prácu.

Relaxačná chvíľka

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

Práca s PZ, strana 51

Hlavný motív strany: cestujeme cez prázdniny
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

Prácu na strane motivujeme rozhovorom, prezentáciou, interaktívnym vyučovaním,
resp. projektovým vyučovaním na daný motív (využijeme úlohu 1). Strana je
zameraná na prácu s grafmi a tabuľkami. Žiaci riešia aplikačné úlohy a úlohy
rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Pracujú s tabuľkou a so stĺpcovým
grafom.
Poznámka: Žiaci pracujú na základe riadených aktivít učiteľa.

V prvej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou. Prečítajú si pozorne údaje, ktoré sú v zadaní
úlohy a potom ponuku. Pozornosť musia venovať aj textom v bublinách. Podľa
údajov zapisujú do tabuľky spôsob dopravy a miesto trávenia prázdninových dní
jednotlivých detí. Nakoniec podľa svojej doplnenej tabuľky zapíšu údaje
do stĺpcového grafu. Napr.: Danka pocestuje k moru lietadlom. Na grafe žiaci
označia miesto, kde sa pretína riadok more so stĺpcom lietadlo písmenom D., ...
a takto pokračujú ďalej až kým všetky údaje nezaznačia do grafu.
V druhej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou. Zapisujú údaje do tabuľky tak, že ich zoradia
podľa teploty od najnižšej (hore) po najvyššiu (dole v tabuľke).
Úloha 3 nadväzuje na úlohu 2. Žiaci dopíšu do grafu miesta podľa teplôt z úlohy 2.
Poznámka: Všetky úlohy zamerané na prácu s grafom a tabuľkou sú náročné na porozumenie, pozornosť
a orientáciu. Matematicky menej zdatní žiaci budú potrebovať výraznú pomoc pedagóga pri riešení týchto
úloh. Pedagóg môže zvoliť aj prácu vo dvojiciach alebo skupinovú prácu.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

133

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 153
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 93, PZ 2. časť, strana 13
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Stavby z kociek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby
x postaviť stavbu z kociek na základe plánu
s vyznačeným počtom na sebe stojacích kociek)
x vytvoriť plán stavby z kociek
rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)
x správne použiť a označiť jednotky dĺžky
jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), decimeter
x odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka (s
(dm), meter (m), kilometer (km)
presnosťou na milimetre) a výsledok merania zapísať
vzdialenosť, meranie vzdialenosti, porovnávanie vzdialenosti
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x porovnať vzdialenosti
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti
(štvorec, obdĺžnik)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 93
Stavby z kociek

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: najznámejšie stavby sveta (7 divov sveta)
Žiaci stavajú stavby z kociek podľa plánov a merajú dĺžky predmetov, rysujú
v štvorcovej sieti.
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.

93/1 Žiaci vyberajú z ponuky obrázok stavby, na ktorú myslím. Žiaci najprv
vyhľadajú v ponuke stavby, ktoré vyhovujú prvej podmienke (stavby, ktoré majú 5
kociek). Do úvahy pripadajú možnosti po b) c) f) h). Pri druhej podmienke (stavba
nemá jedno poschodie) vylúčia z predchádzajúcich možností možnosti po f) a po h).
Pri poslednej podmienke (stavba má uprostred dve kocky) zistia, že do úvahy
pripadá len možnosť po c), ktorá je zároveň riešením úlohy.
Poznámka: Žiaci môžu pracovať v skupinách, postaviť všetky stavby a postupovať selektovaním stavieb,
ktoré nespĺňajú dané podmienky.

93/2 Žiaci stavajú stavby podľa plánov. Určujú, koľko kociek bolo potrebných na
postavenie každej stavby.
93/3 Žiaci zisťujú vzdialenosti medzi mestami. Vzdialenosti sú udané v kilometroch.
93/4 Žiaci merajú dĺžky predmetov na obrázku. Pripomenieme im, že dĺžky sú dlhšie
strany predmetov. V tomto prípade nezoraďujú dĺžky (môžu si nimi pomôcť), ale píšu
názvy predmetov podľa ich dĺžok.
Poznámka: V tomto prípade pod pojmom „dĺžka“ rozumieme dlhšiu časť predmetov.

93/5 Žiaci zväčšujú a zmenšujú štvorec v štvorcovej sieti.
93/6 Žiaci postavia ľubovoľnú stavbu z kociek a valcov.
93/7 Žiaci hľadajú vo svojom okolí rôzne predmety tvaru kocky alebo kvádra.
Odmerajú dĺžky alebo šírky týchto predmetov. Svoje zistenia zapíšu do zošita
a výsledky si porovnajú so spolužiakmi.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 13

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Žiaci si najprv zopakujú vedomosti o útvaroch (dbáme na správnu terminológiu).
Hľadajú vo svojom okolí predmety s podobným tvarom. Odporúčame pracovať
s farebnými modelmi (s priestorovými útvarmi zo stavebnice). Žiaci vytvárajú stavby
z telies. Strana je zameraná na rozšírenie učiva o priestorových útvaroch
(rozlišovanie priestorových útvarov). Strana obsahuje úlohy na rozvíjanie
a upevňovanie učiva.
V prvej úlohe žiaci pozorujú predmety (ich tvar) na obrázku. Potom ich triedia podľa
toho, na ktoré teleso sa najviac podobajú (kocka, guľa, valec, kváder). Tvary aj
predmety pomenujú a zapíšu do správneho stĺpca.
Poznámka: Žiakov upozorníme na to, že všetky predmety nemajú presný geometrický tvar. Uvažujeme,
čo sa s ním musí stať, aby mal tvar podobný inému geometrickému tvaru.

Didaktická hra

V druhej úlohe a), b), c), d) žiaci stavajú stavby tak, aby použili všetky kocky, ktoré
sú v zadaniach. Úloha rozvíja u žiakov priestorovú orientáciu, tvorivosť a fantáziu.
V tretej úlohe a), b), c) žiaci stavajú stavby tak, aby použili všetky telesá, ktoré sú
v zadaniach. Úloha rozvíja u žiakov priestorovú orientáciu, tvorivosť a fantáziu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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 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)
počas 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 154
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 52, Zbierka strana 62
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Práca s tabuľkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
v tabuľke alebo stĺpcovom grafe
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaj rôznymi
spôsobmi
x z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x popísať časti tabuľky a orientovať sa v nej
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 52
Práca s tabuľkou

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 52

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o počasí, jeho spôsobe
zaznamenávania, o predpovediach počasia, o pranostikách súvisiacich s počasím.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Žiaci sa detailnejšie
oboznamujú s tabuľkou a jej časťami (ich pomenovaniami): riadok, stĺpec, pole
a záhlavie tabuľky. Pojmy si opakujú spolu so Skočkom.
V prvej úlohe a) Žiaci si prečítajú text o tom, akým spôsobom si žiaci zaznamenávali
do tabuľky údaje o počasí. b) Na základe získaných informácií a pozorovania
počasia si potom vytvoria podobnú tabuľku do štvorcovej siete (tak, aby obsahovala
riadky, stĺpce, pole a záhlavie) a zapíšu do nej údaje o počasí (použijú dohodnuté
symboly), ktoré budú pozorovať počas celého týždňa. Po skončení
zaznamenávania si žiaci medzi sebou porovnajú údaje.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V druhej úlohe a), b), c) d) žiaci pracujú s vlastným zápisom počasia. Vypisujú
z neho údaje podľa zadaní.
Poznámka: Riešenie úlohy závisí od riešenia úlohy číslo 1.

V tretej úlohe si žiaci pri riešení môžu pomôcť poskladaním obrazca z drievok alebo
pasteliek.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
4. fixačná časť
Praktické využitie
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Metodický postup, didaktické poznámky
Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 155
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 53
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Z každého rožka troška – úlohy pre bystré hlavy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
aplikačné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 53
Ukryté štvorce

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych vzoroch nachádzajúcich
sa na rôznych výrobkoch bežnej potreby (medzipredmetová integrácia – pracovné
vyučovanie, výtvarná výchova) – vzory obrusov.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, úlohy pre bystré hlavy.
Žiaci pozorujú útvary, ktoré sú zložené z rôzneho počtu štvorcov. Snažia sa nájsť
všetky štvorce a zapísať ich počet pod príslušný obrazec. Riešenie úlohy závisí
od pedagóga. Ten určí, ktoré zo štvorcov budú brať žiaci do úvahy, či len tie, ktoré
sú celé jasne viditeľné, alebo aj tie, ktoré nevidíme celé a predpokladáme o nich, že
sú to štvorce (ale nemusia byť, keďže sú tieto tvary ukryté).
Poznámka: Dané útvary si žiaci môžu pripraviť na hodine výtvarnej výchovy a potom ich využiť na priamu
manipuláciu pri riešení úlohy.

Relaxačná chvíľka

Didaktická hra

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 156
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 54
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Isté – možné – nemožné
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť
x rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, nemožnú udalosť
kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac
x rozlíšiť a správne používať kvantifikované výroky
jeden
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 54
Práca s tabuľkou

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Najprv si so žiakmi prečítame vysvetlenie pojmov v hornej časti strany. Potom
pokračujeme motiváciou – rozprávaním o tom, že sa lúčny koník Skočko hral na
detektíva a pátral, ktoré z tvrdení sú isté, možné, nemožné.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Žiaci pracujú s pojmami
isté, možné, nemožné.
V prvej úlohe a), b), c), d), e), f) Žiaci čítajú vety a vyfarbujú správnu možnosť. Svoje
tvrdenie zdôvodnia.
Poznámka: Úlohy po c) a po d) majú rôzne riešenia (závisia od riešenia konkrétneho žiaka).

V druhej úlohe žiaci označujú tvrdenie, ktoré sa môže stať, ale nemusí (je to možné).
Poznámka: Jedno z tvrdení (Cez prázdniny sa pôjdeme lyžovať.) má rôzne riešenia (závisiace od
konkrétneho žiaka).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 54

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci označujú tvrdenie, ktoré je isté.
Poznámka: Jedno z tvrdení (Dnes mi kúpia rodičia bicykel.) má rôzne riešenia (závisiace od konkrétneho
žiaka).

V štvrtej úlohe žiaci tvoria vlastné tvrdenie, o ktorom sa dá rozhodnúť, že je isté,
možné alebo nemožné.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.
Poznámka: Žiaci si vyberajú úlohy individuálne podľa vlastných schopností. Nemusia zvládnuť správne
riešenia všetkých úloh. Všetky úlohy sú náročné na porozumenie a pozornosť. Matematicky menej zdatní
žiaci budú potrebovať pomoc pedagóga pri riešení niektorých úloh. Pedagóg môže zvoliť aj prácu vo
dvojiciach alebo skupinovú prácu.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

140

Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 157
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 55, 56
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Z každého rožka troška – úlohy pre bystré hlavy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x orientovať sa v číselnom rade
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x vyriešiť jednoduché nerovnice
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 55

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych druhoch detských
rébusov, doplňovačiek, krížoviek, viacsmeroviek a pod.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Žiaci riešia rôzne typy
výberových úloh. Vyberajú si úlohy individuálne podľa vlastných schopností.
Nemusia zvládnuť správne riešenia všetkých úloh.
Poznámka: Prácu na týchto špeciálnych stranách odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp.
jednotlivé úlohy zaraďovať priebežne na vyučovacích hodinách, v ktorejkoľvek časti hodiny.

V prvej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou. K celým tisíckam (od 1 000 do 5 000)
pripočítavajú postupne čísla od 100 do 900. Prácu s tabuľkou si môžu rozdeliť na
viac častí, kedykoľvek sa k nej môžu vrátiť. Úlohou sa pripravujú na sčítanie v obore
do 10 000. Pri práci s tabuľkou si precvičujú orientáciu a pozornosť.
V druhej úlohe žiaci napíšu každú číslicu len raz, čiže spolu napíšu 10 číslic.
Riešenie: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

V tretej úlohe žiaci hľadajú v sedemsmerovke (v tabuľke) matematické výrazy
v siedmych smeroch. Z nevyznačených písmen zložia slovo.
Riešenie: MATEMATIK.

V štvrtej úlohe žiaci najprv určia, aký počet kruhov každej farby je na obrázku. Potom
zistia, ktorých je viac a o koľko. Tento údaj zapíšu. Žiaci môžu počet kruhov najprv
odhadnúť (svoj odhad zapísať) a potom spočítať (zistený počet porovnať
s odhadom), prípadne použiť iný ľubovoľný spôsob, ktorým určia správne riešenie.
V piatej úlohe žiaci hľadajú vhodné riešenie do nerovníc (pojem nepoužívame).
Postupne zisťujú, či čísla z ponuky vyhovujú podmienkam v zadaní. Ak áno,
zakrúžkujú vždy práve dve čísla, ktoré spĺňajú podmienku.
V šiestej úlohe žiaci riešia hlavolam. Hľadajú slovo, pričom každé písmeno môžu
použiť len raz a vytvorené slovo musí mať význam. Vzniknutý pojem učiteľ žiakom
vysvetlí.
Riešenie: KASKADÉR

Relaxačná chvíľka
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ, strana 56

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych druhoch detských aktivít
a hier počas leta a pod. Žiaci riešia rôzne typy výberových úloh. Vyberajú si úlohy
individuálne podľa vlastných schopností. Nemusia zvládnuť správne riešenia
všetkých úloh.
V prvej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou. K celým tisíckam (od 6 000 do 9 000)
pripočítavajú postupne čísla od 100 do 900. Prácu s tabuľkou si môžu rozdeliť
na viac častí, kedykoľvek sa k nej môžu vrátiť. Úlohou sa pripravujú na sčítanie
v obore do 10 000. Pri práci s tabuľkou si precvičujú orientáciu a pozornosť.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na písomné sčítanie s prechodom cez základ 10
a vyfarbujú políčka podľa farieb určených pre dané výsledky. Pri práci môžu
postupovať ľubovoľným spôsobom. Môžu najprv vypočítať všetky príklady, napísať
k nim výsledky a potom podľa výsledkov vyfarbiť políčka. Alebo môžu vypočítať
príklad a hneď vyfarbiť políčko príslušnou farbou. Pri práci môžu využiť pomocný
papier alebo zošit na výpočty. Na záver si môžu obrázok ľubovoľne dotvoriť.
V tretej úlohe žiaci hľadajú 5 možností, aký čas by mohli hodiny ukazovať. Úloha
s displejom má viac riešení. Žiaci si zopakujú tvary číslic na digitálnom displeji.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. K daným doplneným časom na digitálnom displeji môžu priradiť
analógový čas.

V štvrtej úlohe žiaci usporadúvajú čísla podľa veľkosti za daných podmienok
vyjadrených relačnými znakmi. Je vhodné, aby si už použité čísla z ponuky
prečiarkli. Pri riešení si môžu pomôcť číselnou osou.
V piatej úlohe žiaci farebným vyznačením cestičky zisťujú, do ktorého okienka majú
zapísať dané písmeno. Po doplnení všetkých písmen sa dozvedia tajničku.
Riešenie: PRÁZDNINY.

Didaktická hra

S úlohou rovnakého typu sa už žiaci stretli. Precvičujú si pozornosť a orientáciu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

142

Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 158
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 14, 15
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Stavby z kociek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby
x postaviť stavbu z kociek na základe plánu
s vyznačeným počtom na sebe stojacích kociek)
x vytvoriť plán stavby z kociek
rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
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
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 14
Stavby z kociek

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 15

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o viacposchodových stavbách
v okolí.
Strana je venovaná stavbám telies z kociek podľa plánu, kresleniu plánov, rysovaniu
v sieti z bodov.
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 stavby z kociek a zapisujú počet kociek potrebných
na ich postavenie. Žiaci si môžu pomôcť postavením reálnych stavieb z kociek.
V druhej úlohe žiaci stavajú stavby podľa plánu. Farby kociek nemusia dodržať.
Hľadajú rovnakú stavbu s rovnakým plánom a spájajú ich čiarou. Jedna stavba
môže mať viac plánov a k jednému plánu môže patriť viac stavieb.
V tretej úlohe žiaci rysujú obrázky do väčšej siete. Spájajú vyznačené body, ich
pospájaním vzniknú obrázky stavieb z kociek.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza hra s kockami, stavby z kociek. Na tejto strane žiaci
pracujú so stavbami z kociek, s plánmi stavieb, s rovinnými útvarmi a rysujú úsečky.
Pri práci si opakujú pravidlá rysovania (čistota, presnosť, vhodné rysovacie potreby,
hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej úlohe žiaci vyhľadajú a priradia (vyfarbením alebo čiarou) stavbu k plánu,
podľa ktorého ju možno postaviť. Potom z písmen pri stavbách zostavia slovo.
Riešenie: PONORKA.
Poznámka: Jedna stavba môže mať viac plánov a k jednému plánu môže patriť viac stavieb. Žiaci si
môžu pri riešení pomôcť postavením reálnych stavieb.

V druhej úlohe žiaci a) pozorujú stavby a zapisujú počet kociek potrebných na ich
postavenie. Pri riešení si môžu pomôcť postavením reálnych stavieb. b) zakresľujú
plány stavieb a počet kociek v jednotlivých stĺpcoch.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci označia vrcholy geometrických útvarov veľkými tlačenými
písmenami.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú plány a následne podľa nich stavajú stavby.
V piatej úlohe žiaci narysujú ľubovoľnú úsečku GH. Vyznačia bod I, ktorý na úsečke
neleží. Potom narysujú úsečku HI a úsečku GI. Pomenujú narysovaný útvar. Dbáme
na presnosť a dodržiavanie pravidiel rysovania.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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 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)
počas 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 159
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 69
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Chichotavé úlohy – strana špeciálnych úloh na násobenie a delenie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 69
Chichotavé úlohy

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Strana je špeciálna, prácu na nej motivujeme vtipmi.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
Žiaci sa dozvedia dokončenia vtipov až vtedy, keď vyriešia zaujímavé úlohy.
69/1. vtip
Žiaci usporiadajú písmená podľa výsledkov a dozvedia sa dokončenie vtipu.
Riešenie: „Tak to radšej PREPADNEM!“

69/2. vtip
Žiaci vypíšu písmená pri násobkoch čísla 7 s písmenami v smere šípky a dozvedia
sa dokončenie vtipu:
Riešenie: „Aha, tak vy ste SÚRODENCI?“

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 69

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
69/3 Žiaci vypočítajú príklady a k výsledkom priradia písmená.
Riešenie: „Pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú PÄŤKU OPRAVIL!“

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 160
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 70, 71, Zbierka strana 63
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Z každého rožka troška – úlohy pre bystré hlavy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
násobilka
do 100 spamäti
násobok čísla
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
párne, nepárne číslo
x spamäti
pravidlo vytvárania postupnosti
x doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov,
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
symbolov
aplikačné úlohy
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom

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

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 70

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: hry v prírode
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie úlohy pre bystré hlavy.
Strana je špeciálna, úlohy, ktoré žiaci riešia, sú rozmanité. Nachádzajú sa tu logické
úlohy, úlohy zamerané na pozornosť, pamäťové schopnosti, zábavné úlohy.
Poznámka: Prácu na týchto špeciálnych stranách odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp.
jednotlivé úlohy zaraďovať priebežne na vyučovacích hodinách, v ktorejkoľvek časti hodiny.

70/1 Žiaci riešia úlohu s časom, kde určujú aj časť z celku.
70/2 Žiaci riešia úlohu, ktorá je zameraná na pozornosť a schopnosť rozlišovať
detaily.
Riešenie: Pozorovaním pootočených obdĺžnikov prídu žiaci na to, že v modrom obdĺžniku sa vyfarbený
trojuholník nachádza vpravo a nie vľavo ako u ostatných obdĺžnikoch.

70/3 Žiaci najprv vypočítajú výšku vreckového (70 €) a potom túto sumu vydelia
počtom dní (10) a dostanú výsledok, koľko eur môžu denne minúť.
Riešenie: 7 €

70/4 Pri riešení úlohy si môžu žiaci pomôcť viacnásobným sčítaním alebo
viacnásobným odčítaním.
70/5 Žiaci súťažia navzájom medzi sebou, kto z nich vypočíta reťazové príklady
do 20-tich sekúnd.
70/6 Žiaci si zahrajú hru na sčítanie podľa obrázka. Ak im po pričítaní čísla
6 k danému číslu vyjde výsledok väčší ako 65, zapíšu si tento výsledok. Ak nie,
znova pripočítajú číslo 6. V hre pokračujú ďalej.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou strana 71

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
71/1 Žiaci riešia náročnú úlohu. Odporúčame ju riešiť spoločne, najlepšie prakticky,
napríklad s kockami. Z 54 kociek odoberieme 12 kociek, teda počet o koľko sa líšia
počty (kilogramy) v dvoch debničkách. Počet, ktorý ostal, 42, rozdelíme na dve
rovnaké časti, 21 a 21.
Riešenie: V menšej debničke bolo 21 kg hrušiek.

71/2 Žiaci riešia úlohu, ktorá je zameraná na pozornosť a schopnosť rozlišovať
detaily.
Riešenie: Pozorovaním pootočených štvoruholníkov prídu žiaci na to, že v poslednom štvoruholníku sa
vyfarbený krúžok nachádza pri vrchole dvoch najdlhších strán štvoruholníka.

71/3 Žiaci sa pri riešení úlohy orientujú aj v stĺpcoch, uvažujú a hľadajú chýbajúci
pojem. Delené – podiel, krát – ?
Riešenie: Podiel je výsledok delenia. Teda výsledok násobenia bude súčin.

71/4 Úloha patrí medzi náročnejšie. Žiaci pozorujú vzostupné číselné postupnosti.
Identifikujú pravidlo v každej postupnosti a doplnia chýbajúce číslo.
Riešenie: a) 33, 36, 35, 38, 37, 40, ? Prelínajú sa tu dve postupnosti. Doplníme číslo k postupnosti 33,
35, 37 – číslo 39. b) súčet dvoch prvých čísel = tretie číslo. c) 17

71/5 Podľa textu úlohu si napíšeme nasledovný príklad. Nepoužijeme okrúhle
zátvorky (učivo sa zatiaľ nepreberalo).
Príklad môžeme zapísať nasledovne: __ + 6 . 5 = 45.
Riešenie: Najprv riešime príklad ___ . 5 = 45. Riešením je číslo 9. Potom ___ + 6 = 9. Myslené číslo je
teda číslo 3.

Didaktická hra

71/6 Žiaci sa snažia zapamätať čo najviac číselných údajov z tabuľky (môžeme im
na to poskytnúť určený čas, napr. 30 sekúnd). Následne si otočia stranu a riešia
úlohu 1 (stranu už späť neobracajú).
71/7 Žiaci riešia podobnú úlohu ako úlohu 6 na predchádzajúcej strane. Pri riešení
postupujú podľa pokynov na obrázku. K daným číslam pripočítavajú číslo 1. Ak je
výsledok párne číslo, vydelia ho číslom 2. Ak nie je párne, je teda nepárne,
pripočítajú k nemu 1 a hra pokračuje ďalej.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 161
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 72, 74, Zbierka strana 63
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Z každého rožka troška – úlohy pre bystré hlavy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
násobilka
do 100 spamäti
násobok čísla
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
párne, nepárne číslo
x spamäti
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
aplikačné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania údajov
x zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
(grafické, numerické)
spôsobmi
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
x pomenovať jednu časť celku
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 72

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: leto, letné aktivity
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, úlohy pre bystré hlavy.
Strana je špeciálna, úlohy, ktoré žiaci riešia, sú rozmanité. Nachádzajú sa tu logické
úlohy, úlohy zamerané na pozornosť, pamäťové schopnosti, zábavné úlohy.
Poznámka: Prácu na týchto špeciálnych stranách odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp.
jednotlivé úlohy zaraďovať priebežne na vyučovacích hodinách, v ktorejkoľvek časti hodiny.

72/1 Úloha nadväzuje na úlohu 6 na predchádzajúcej strane. Vyberajú z daných
možností.
72/2 Žiaci môžu riešiť úlohu nasledovne. Uvažujú, že 6 litrov benzínu im postačí na
jeden 100 kilometrový úsek. 42 litrov im vystačí, 42: 6 = 7 –
sedem 100 kilometrových úsekov, čiže 700 km.
72/3 Žiakom môžeme pri riešení pomôcť, že poskladaný príklad bude na odčítanie
dvoch dvojciferných čísel. Vhodné je skladať príklad z kartičiek z papiera.
Poznámka: Úloha má viac riešení.
Riešenie: 68 – 23 = 45 alebo 68 – 45 = 23, 86 – 54 = 32 alebo 86 – 32 = 54
72/4 Žiaci uvažujú, že štvorec a kruh sú rovinné útvary a guľa je priestorový útvar. Riešenie: K rovinnému
útvaru štvorec patrí priestorový útvar kocka.

72/5 Úlohu je vhodné riešiť prakticky s peniazmi.
72/6 Žiakov môžeme naviesť na to, aby uvažovali o číslach, ktoré môžu deliť
číslom 2 v druhom reťazovom príklade alebo číslom 4 v treťom reťazovom
príklade. Na začiatku poslednej reťazovky môže byť číslo 8 alebo 4. Ak dosadíme
číslo 8. Vznikne príklad 8 : 4 = 2 . 9 = 18. Výsledok – číslo 18 nie je v ponuke. Po
dosadení čísla 4 vznikne príklad 4 : 4 = 1 . 9 = 9. Použité čísla sú 4, 1, 9.
Na začiatku druhej reťazovky nemôže byť číslo 8, lebo po vydelení číslom 2
dostaneme výsledok 4 a sa už nachádza v tretej reťazovke. Ani číslo 2 nemôžeme
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
dosadiť, lebo dostaneme výsledok 1 a to číslo už bolo použité. Dosadíme teda
číslo 6 a vznikne nám príklad 6 : 2 = 3 + 4 = 7. Použili sme čísla 6, 3, 7.
Na dosadenie do prvej reťazovky nám ostali čísla 2, 8, 5, ktoré doplníme do prvej
reťazovky.
72/7 Úlohou žiakov je určiť presný počet chlapcov a dievčat v triede. K dispozícii je
iba počet žiakov v triede. Žiaci vyberú z viet tú, po ktorej jednoznačne určia počet
chlapcov a dievčat. Pri prvej a druhej možnosti sa nedá jednoznačne označiť, koľko
je chlapcov a koľko je dievčat. Pri ďalších možnostiach sa úloha dá vyriešiť. Tretia
veta ukrýva riešenie s delením celku na časti. Žiaci môžu vydeliť 24 číslom
4 a dostanú štvrtinu z čísla 24, teda číslo 6 – počet dievčat. Počet chlapcov môžu
vypočítať tak, že vynásobia počet dievčat číslom 3 – tri štvrtiny a dostanú výsledok
18 alebo dopočítajú k počtu dievčat – 6 do celkového počtu žiakov – 24. Pri štvrtej
vete je vhodné riešenie pomocou manipulácie s drobnými predmetmi, napr.
s fazuľkami, lentilkami. Z celkového počtu 24 predmetov odoberú 12 – počet o koľko
sa líši počet chlapcov od počtu dievčat. Zvyšný počet 12 rozdelia na dve rovnaké
polovice. Jednu polovicu pridajú k oddeleným dvanástim predmetom. Posledná
piata možnosť je najjednoduchšia, keďže je jednoznačne určený počet dievčat.
Chlapcov vypočítajú dopočítaním do celkového počtu alebo odčítaním od celkového
počtu.
72/8 Žiaci rozkladajú každé druhé číslo na dva sčítance tak, aby jeden bol o 1 väčší
ako druhý.
Riešenie:

9

3

15

19

4 5

1 2

7 8

9 10

72/9 Žiaci zapíšu k daným obrázkom príklady na viacnásobné sčítanie i príklady
na násobenie a vypočítajú ich.
72/10 Žiaci tvoria čísla podľa zadania. Pracujú s počtom desiatok a s počtom
jednotiek.
72/11 Žiaci upravujú počet čerešní v štyroch miskách na prvom obrázku tak, aby bol
počet v každej miske 10 tak, ako je uvedené na druhom obrázku. Úlohu je vhodné
riešiť manipulatívne s drobnými predmetmi. Z druhej a tretej misky presunú
1 predmet do prvej misky a 1 predmet do štvrtej misky. Zvyšný počet dajú mimo
misiek.
Riešenie: Mimo misiek zostane 5 čerešní (predmetov).

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 73, 74

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je špeciálna, úlohy, ktoré žiaci riešia, sú rozmanité. Nachádzajú sa tu logické
úlohy, úlohy zamerané na pozornosť, pamäťové schopnosti, zábavné úlohy, úlohy
zamerané na finančnú gramotnosť.
73/1 Žiaci riešia náročnejšiu úlohu. Úlohu je vhodné riešiť manipulatívne. Žiaci si
môžu vyrobiť kartičky znázorňujúce izby. Jednolôžkové izby = kartičky s 1 čiarkou
(obdĺžnikom), dvojlôžkové izby = kartičky s 2 čiarkami (obdĺžnikmi) a trojlôžkové izby
= kartičky s 3 čiarkami (obdĺžnikmi).
Riešenie: 6 dvojlôžkových izieb, 1 trojlôžková izba a 3 štvorlôžkové izby

73/2 Úlohu je vhodné riešiť manipulatívne s peniazmi. Dokopy dajú 95 eur a 45 eur.
Sumu 140 eur rozdelia na dve rovnaké polovice (70 eur a 70 eur).
Riešenie: Otec musí dať mame 25 eur.

73/3 Žiaci riešia úlohu postupne. Môžu si najprv zapísať všetky čísla, ktoré môžu
vytvoriť s danou podmienku – aby boli dvojciferné, na mieste desiatok má byť
nepárna číslica a ciferný súčet má byť 11. Napíšu si čísla – 38, 56, 74. Po zámene
poradia číslic má byť nové číslo o 45 väčšie ako pôvodné. Znova si môžu zapísať
všetky tri situácie ako príklady. 1. 38 + __ = 83, 2. 56 + __ = 65, 3. 74 + __ = 47.
Druhú a tretiu možnosť vylúčime.
Riešenie: Šťastné číslo je 38.
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Metodický postup, didaktické poznámky
73/4 Žiaci riešia úlohu podobne ako úlohu 6 na strane 71. Žiaci sa snažia zapamätať
čo najviac číselných údajov z tabuľky (môžeme im na to poskytnúť určený čas, napr.
30 sekúnd). Následne si otočia stranu a riešia úlohu 1 (stranu už späť neobracajú).
Poznámka: Žiaci riešia kontextovú úlohu. Pracujú s obrázkom a informáciami, ktoré sa na ňom
nachádzajú.

74/1 Úloha nadväzuje na úlohu 6 na predchádzajúcej strane. Vyberajú z daných
možností.
74/2 Žiakov upozorníme, aby zadanie úlohy čítali pozorne. Zistia, aký čas ešte
prejde vlak do cieľa. Od absolvovaného času 6, 30 hod. dopočítajú do 8 hodín
celkového času.
Riešenie: Žiaci dostanú výsledok 1 hodinu 30 minút. Keďže za hodinu prejde vlak 60 kilometrov, za 1
a pol hodinu prejde 90 kilometrov. Čiže cieľ Dolný Hruškov je od Malých Jablkoviec vzdialený
90 kilometrov.

74/3 Pri riešení tejto úlohy si žiaci môžu pomôcť informáciami o kocke z geometrie.
Keďže kocka má 6 stien, na natretie jednej steny kocky potrebujeme (48 : 6 = 8), 8
gramov farby.
74/4 Žiaci riešia úlohu odzadu. Tretina súťažiacich z druhého kola sú 4 žiaci. 4 . 3 =
12 žiakov bolo v druhom kole. Keďže 12 žiakov bola polovica zo súťažiacich v prvom
kole. 12 . 2 = 24.
Riešenie: V prvom kole bolo 24 súťažiacich.

74/5 Nepatrí tam obrázok pri možnosti c, . Ostatné obrázky sú len pootočené.
74/6 Žiaci hľadajú tri dvojice čísel tak, aby súčet všetkých troch dvojíc bol rovnaký.
Hľadajú metódou pokus – omyl. Zamerajú sa však iba na sčitovanie jednotiek.
Ak nájdu rovnaké súčty jednotiek, budú rovnaké i súčty čísel.
Riešenie: 15 a 37, 28 a 24, 19 a 33

74/7 Vhodné je začať trojuholníkom. Hľadáme trojice čísel (vyberáme z čísel 1, 2,
3, 4, 5) tak, aby ich súčet bol 10. Z trojice vyberieme dve čísla (spoločné
pre trojuholník o štvorec) a dopíšeme ďalšie dve z ponuky.
Riešenie: 1. možnosť: 3, 2, 5, 2, 3, 4, 1 2. možnosť: 4, 1, 5 3, 2, 4, 1

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej 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.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 162
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 57, 58
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Z každého rožka troška – úlohy pre bystré hlavy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x orientovať sa v číselnom rade
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti aplikačné úlohy
systém pri vypisovaní rôznych dvojciferných (trojciferných,
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom
štvorciferných) čísel
x vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) čísel
zložených z daných číslic (číslice sa môžu aj
opakovať)
x vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné)
čísla z množiny čísel
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 57

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o pomoci v domácnosti.
Projektové strany alebo strany so špeciálnym zameraním na riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Žiaci riešia rôzne typy
výberových úloh. Vyberajú si úlohy individuálne podľa vlastných schopností.
Nemusia zvládnuť správne riešenia všetkých úloh.
Poznámka: Prácu na týchto špeciálnych stranách odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp.
jednotlivé úlohy zaraďovať priebežne na vyučovacích hodinách, v ktorejkoľvek časti hodiny.

V prvej úlohe žiaci pracujú s tabuľkou a jednotkami hmotnosti. Dopĺňajú údaje podľa
vzoru. Riešia úlohu na priamu úmeru (Pojem priama úmera sa nepoužíva.)
násobením 1 000 alebo zväčšením niekoľkokrát. Zopakujú si jednotky hmotnosti.
V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu testového typu. Najprv si pozorne prečítajú
text slovnej úlohy, vyriešia ju a označia správnu odpoveď výberom z troch možností.
V tretej úlohe a), b), c), d) žiaci zostavujú trojciferné čísla podľa daných podmienok.
Pri skladaní si môžu pomôcť kartičkami s číslami. V častiach po a) a po b) zadá
pedagóg podmienku, že číslice sa nemôžu opakovať. V časti po c) hľadajú žiaci
trojciferné číslo s troma rovnakými číslicami, ktorých súčet je číslo 27. Žiaci riešia
úlohu metódou pokus – omyl.
V štvrtej úlohe žiaci vyfarbujú hrnčeky na každej polici v inom farebnom poradí.
Pri vyfarbovaní nemusia použiť všetky farby. Ide o úlohu s kombinatorickou
motiváciou.
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu týkajúcu sa plynutia času. V časti po a) určia
koľko hodín spal Martin. V časti po b) najprv určia, kedy išiel spať Tomáš (o hodinu
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Metodický postup, didaktické poznámky
neskôr) a potom, koľko hodín spal Martin. Žiaci môžu pri riešení využiť logický
úsudok a porovnať dĺžku spánku u Martina a Tomáša.
Riešenie: Tomáš spal o hodinu menej, lebo vstával rovnako, len spať šiel o hodinu neskôr.

V šiestej úlohe je úlohou žiakov rozhodnúť o vlastnostiach štvorca (či je magický).
Pri riešení postupujú tak, že sčitujú čísla v riadkoch a v stĺpcoch. Ak sú všetky súčty
rovnaké, štvorec je magický. V takom prípade štvorec vyfarbia ľubovoľnou farbou.
Pomocné výpočty si môžu písať na linajky.
Riešenie: Štvorec je magický.
Poznámka: Ak vie žiak určiť, či ide o magický štvorec, nemusí počítať. Stačí, ak zdôvodní, ako na to
prišiel.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 58

Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o sporení (resp. hry s kockami).
V prvej úlohe žiaci pracujú s peniazmi. Pozorujú nasporené sumy, sčítajú hodnoty
všetkých mincí a bankoviek u jednotlivých osôb a výsledné sumy usporiadajú podľa
veľkosti vzostupne (od najnižšej po najvyššiu sumu). Označenie poradia môžu
urobiť vedľa mena. Pri práci si pomáhajú papierovými modelmi peňazí.
V druhej úlohe žiaci upravujú nepravdivé vety a dopĺňajú správne údaje.
Riešenie: 100 centov, dvanásť 50-centových mincí, číslo 0.

Žiaci môžu použiť aj negáciu výrokov.
Riešenie: 1 euro nemá 1 000 centov...

V tretej úlohe žiaci dopĺňajú do tabuľky chýbajúce písmená tak, aby bolo každé
písmeno v každom riadku aj stĺpci len raz. Vypĺňať môžu ceruzkou a ak sa pomýlia,
riešenie vygumujú a opravia. Pri riešení si môžu pomôcť kockami s písmenami. Žiaci
riešia písmenové sudoku.
V štvrtej úlohe žiaci hádžu kockou. Zapisujú čísla podľa hodov a daného počtu
bodiek. Štyri hody – jedno štvorciferné číslo podľa vzoru.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Môže sa stať, že dve štvorice hodov budú rovnaké. Vtedy môžu
1 hod ešte opakovať.

V piatej úlohe žiaci tvoria z trojice daných číslic trojciferné čísla a píšu ich do
obdĺžnikov podľa farby. Číslice by sa v čísle nemali opakovať (pedagóg však môže
zadať žiakom podmienku, či sa číslice môžu v číslach opakovať alebo nie).
Poznámka: Každá úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac čísel. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Precvičovaniu sa môžeme venovať aj pri iných činnostiach s využitím
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 163
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 94, PZ 2. časť, strana 16
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
x odhadnúť dĺžku úsečky
časti tabuľky
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby
x vytvoriť plán stavby z kociek
s vyznačeným počtom na sebe stojacích kociek)
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)
x odmerať dĺžku úsečky
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
pravítka a výsledok merania zapísať
dĺžka úsečky
x identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky
dĺžka, šírka, meranie
vrchol, hrana, stena kocky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 94

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív: Hry v prírode
Žiaci odhadujú dĺžky úsečiek v centimetroch, odhad overujú meraním, kreslia plány
k stavbám, rysujú úsečky, polpriamky.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy učebnice a 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.

94/1 Žiaci si vytvoria do zošita tabuľku, do ktorej zapíšu svoje odhady dĺžok
narysovaných úsečiek v centimetroch. Potom ich odmerajú pravítkom, výsledky
merania zapíšu do tabuľky a porovnajú ich so svojím odhadom.
94/2 Žiaci zapisujú počet kociek použitých na stavby a potom tvoria plány
k stavbám.
94/3 Žiaci rysujú polpriamky.
94/4 Žiaci odmerajú šírku tabule v triede v decimetroch. Môžu si pomôcť tak, že
vystrihnú pásik papiera dlhý 1 decimeter, čiže 10 centimetrov a postupným
nanášaním tohto meradla zistia šírku tabule v decimetroch. Odmerajú približnú
šírku.
Poznámka: Žiaci nemusia mať v triede klasickú dvojkrídlovú tabuľu. Merajú šírku akejkoľvek tabule.

Relaxačná chvíľka
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94/5 Žiaci riešia problémovú úlohu. Doteraz sa stretli so situáciami, keď úsečky mali
1 spoločný bod. Odporúčame narysovať najskôr ľubovoľnú priamku. Na nej žiaci
vyznačia body A, B tak, aby vznikla úsečka. Úsečku CD rysujú tak, aby mala určitú
časť spoločnú s úsečkou AB a bola narysovaná na priamke. Pri rysovaní úsečky CD
môžu použiť pastelku, aby bolo vidieť spoločnú časť úsečiek.
94/6 Žiaci odmerajú dĺžky šnúr – priamych čiar na šarkanoch.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ, strana 16

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o tom, ako sa deti pripravujú
na oslavu narodenín ako chystajú darčeky pre ostatných. Strana je venovaná
rysovaniu úsečiek, priamok, polpriamok, dokresľovaniu vzoru.
V prvej úlohe a), b) Žiaci spájajú dané body – rysujú ľubovoľné úsečky, priamky
a polpriamky. Pred samotným rysovaním si so žiakmi zopakujeme tieto pojmy
a spôsob ich rysovania. Úloha sa môže zadať ako matematický diktát, kedy
pedagóg zadá žiakom konkrétne úsečky, priamky a polpriamky, ktoré potom žiaci
farebne označujú podľa zadania.
V druhej úlohe žiaci zapisujú všetky úsečky z trojuholníka, hrany z kocky a kvádra,
ktoré vedia nájsť a pomenovať. Pri riešení si môžu pomôcť tak, že už zapísanú
úsečku resp. hranu si na obrázku farebne vyznačia.
V tretej úlohe žiaci rysujú podľa pokynov postupnými krokmi. Narysujú priamku p
a priamku r tak, aby preťala priamku p. Bod, v ktorom sa priamky pretínajú označia
A, priesečník nezvýrazňujú.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú vzor a pokračujú v kreslení a vyfarbovaní.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 164
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 75, PZ 2. časť, strana 59,
Učebnica
Zbierka strana 64
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie – 3. časť (precvičovanie)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
tabuľka: riadok, stĺpec, údaj
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenia
jednoduché slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
otázka a odpoveď k slovnej úlohe
x k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy
správnu odpoveď
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
x overiť správnosť riešenia (výsledku) slovnej úlohy
aplikačné úlohy
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 75
Násobenie a delenie v obore
násobilky – precvičovanie
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív: spoločenské hry
Strana je zameraná na precvičovanie násobenia a delenia v obore násobilky,
na sčítanie a odčítanie do 100. Žiaci riešia slovné úlohy, dopĺňajú násobky
v postupnostiach, hrajú hru vo dvojiciach.
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.

75/1 Žiaci si precvičujú násobenie v obore násobilky spamäti.
75/2 Žiaci riešia slovnú úlohu s nepriamou informáciou v zadaní. K úlohe žiaci
zostavia príklad na násobenie, vypočítajú ho a zostavia odpoveď. Správnosť
výsledku overia skúškou správnosti.
75/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. K úlohe žiaci zostavia príklad,
vypočítajú ho a zostavia odpoveď. Správnosť výsledku overia skúškou správnosti.
75/4 Žiaci určujú 5 násobky daných čísel – násobia ich číslom 5.
75/5 Žiaci si prekreslia reťazové príklady do zošita a vypočítajú ich.
75/6 Žiaci najprv pozorujú číselné postupnosti a zistia, aké násobky budú doplňovať.
Potom napíšu celé postupnosti do zošita.
75/7 Žiaci riešia slovnú úlohu s nepriamou informáciou v zadaní. K úlohe žiaci
zostavia príklad na delenie, vypočítajú ho a zostavia odpoveď. Správnosť výsledku
overia skúškou správnosti.
75/8 Žiaci riešia slovnú úlohu pomocou dvoch príkladov na násobenie. Oba súčiny
potom sčítajú.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 59
Násobenie a delenie v obore
násobilky – precvičovanie
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
75/9 Žiaci hrajú 6 hier vo dvojiciach. V prvej (v smere po stĺpcoch) hre jeden žiak
vyberie pripravenú kartičku s číslom od 1 – 10. Vymenuje násobky tohto čísla. Druhý
žiak ho kontroluje. V druhej hre jeden žiak z dvojice z čísel 0 – 10 na kartičkách tvorí
príklad na násobenie a druhý žiak tvorí k tomu istému číslu príklad na viacnásobné
sčítanie. V tretej hre jeden žiak určí, s násobilkou ktorého čísla budú pracovať
(napr. 6). Potom povie jeden žiak niektorý z násobkov (napr. čísla 6). Druhý žiak
musí povedať číslo toľkokrát menšie, ako je násobilka (napr. 6), s ktorou pracujú
(výsledok je 5, lebo 30 : 6 = 5). V štvrtej hre jeden z dvojice povie príklad
na násobenie a druhý z dvojice k nemu vytvorí príklad na delenie. V piatej hre jeden
z dvojice rozkladá číslo na dva sčítance a druhý z dvojice určí ich súčin. V šiestej
hre žiaci manipulujú s párnym počtom kociek, rozkladajú ich tak, aby využili
násobenie.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je motivovaná témou prázdniny, dovolenka (kde budú žiaci tráviť prázdniny,
čomu sa budú počas prázdnin venovať a pod.). Úlohy sú zamerané na opakovanie
prebratého učiva: násobenie a delenie v obore násobilky. Žiaci riešia rôzne typy
úloh, pracujú s tabuľkou, riešia aplikačné úlohy, precvičujú si pozornosť a orientáciu.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohu s tabuľkou. Nahrádzajú symbol číslom zo záhlavia
tabuľky, tvoria príklady na násobenie a vypočítané údaje zapisujú do tabuľky.
Precvičujú si známe spoje násobenia v obore násobilky.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú znak násobenia alebo znak delenia tak, aby platila
rovnosť, aby boli príklady vypočítané správne. Úlohou si žiaci precvičujú známe
spoje násobenia a delenia v obore násobilky.
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie v obore násobilky. Ako doplňujúcu úlohu
môžu urobiť skúšku správnosti (ústne, na papier, resp. na tabuľu). Automatizujú si
spoje násobenia a delenia.
V štvrtej úlohe žiaci určujú pravdivosť tvrdení. Všetky výroky sa týkajú násobilky.
Riešením úlohy si zároveň opakujú učivo z násobenia a delenia.
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu, pracujú s kalendárom na strane 4, projektová
úloha alebo úloha so špeciálnym zameraním. S úlohami podobného typu sa už
stretli práve na strane 4. Žiaci zisťujú koľko dní trvá školský rok od 1. 9. do 30. 6.
v nepriestupnom roku (vysvetlíme, čo znamená nepriestupný rok – február má 28.
dní). Úloha je náročná na pozornosť a orientáciu, žiaci musia spočítať všetky dni
v každom mesiaci a potom ich sčítať dokopy.
Doplňujúce zamestnanie: Koľko je pracovných dní (dní školského vyučovania)? Koľko je voľných dní
počas školského roka? (dní pracovného voľna, dní pracovného pokoja, sviatkov a pod.).

Didaktická hra

V šiestej úlohe žiaci pozorujú otočenie stuhy a vyfarbujú jej strany správnymi
farbami. Pri práci si môžu pomôcť pásikom papiera, ktorý vyfarbia z oboch strán.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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
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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

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 165
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 60, Zbierka strana 64
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Násobenie a delenie – 3. časť (precvičovanie)
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
x vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti násobok čísla
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
x vyriešiť jednoduché nerovnice
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
x porovnať dve čísla a výsledok porovnávania zapísať
väčšie, menšie, rovné
pomocou znakov >, <, =
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ strana, 60
Násobenie a delenie v obore
násobilky – precvičovanie
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 60
Násobenie a delenie v obore
násobilky – precvičovanie
Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické matematické myslenie

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Strana je motivovaná témou prázdniny, dovolenka (kde budú žiaci tráviť prázdniny,
čomu sa budú počas prázdnin venovať a pod. – pokračovanie zo strany 59).
Úlohy sú zamerané na opakovanie prebratého učiva: násobenie a delenie v obore
násobilky. Žiaci riešia rôzne typy úloh. Vyznačujú násobky čísel, riešia reťazové
príklady na násobenie a delenie, porovnávajú čísla a nahrádzajú symboly a riešia
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 v rade čísel určujú a farebne označujú násobky čísel 4 a 5.
Násobky čísla 4 červenou a násobky čísla 5 modrou hviezdičkou. Číslo 20 označia
hviezdičkami obidvoch farieb. Propedeuticky sa žiak oboznamuje so spoločnými
násobkami čísel.
V druhej úlohe žiaci počítajú reťazové príklady na násobenie a delenie. Postupujú
vždy zľava doprava.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie, porovnávajú čísla a hľadajú
tri vhodné riešenia, ktoré môžu nahradiť za daný symbol tak, aby bola splnená
podmienka (<, >). Úloha má rôzne riešenia. Žiaci sa riešením takýchto úloh
pripravujú na riešenie nerovníc vo vyšších ročníkoch.
Poznámka: Pojem nerovnica nepoužívame.

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Žiaci zostavia príklad, vyriešia
úlohu, sformulujú a napíšu k nej odpoveď.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy nie je v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme
venovať neskôr (postupnými krokmi). Žiaci môžu zápis zostaviť.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci porovnávajú čísla pomocou relačných znakov >, < alebo =.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 166
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 61
Násobenie a delenie v obore násobilky, Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore
Tematický celok
do 10 000
Učivo
Opakovanie učiva – zhrnutie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
x vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad
číselný rad
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
číselná os
pravidiel zaokrúhľovania
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
x na základe identifikovaného pravidla doplniť
hneď pred, hneď za
do postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
pravidlá zaokrúhľovania
x zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla na
stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické)
znak zaokrúhľovania
pravidlo vytvárania postupnosti
jednotky, desiatky, stovky
trojciferné číslo
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor

3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 61

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 61
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Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Strana má charakter diagnostikovania miery osvojených poznatkov, preto by bolo
vhodné nasmerovať motiváciu k potrebe získavať nové vedomosti a vedieť ich
aplikovať v praktických činnostiach.
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
porovnajú a určia, ktoré oblasti treba častejšie precvičovať.
V prvej a tretej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky.
Pri riešení nepoužívajú žiadnu pomôcku.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré sú pred, za, hneď pred a hneď za danými
číslami. Riešením úlohy si opakujú pojmy usporiadania v číselnom rade do 10 000.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na zaokrúhľovanie. Zaokrúhľujú čísla v obore do
10 000 na desiatky, stovky a tisícky známym postupom.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci pozorujú v riadkoch dané postupnosti. Najprv musia nájsť
pravidlo každej postupnosti a potom doplniť chýbajúce čísla. Každý riadok je časťou
číselného radu od 0 do 10 000.
V šiestej úlohe žiaci skladajú trojciferné čísla podľa vzoru. Opakujú a upevňujú si
poznatky o rádoch čísel.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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)
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.

61/1 –za správne vyriešený príklad na násobenie a delenie – 1 bod, spolu 9 bodov
61/2 – za každé správne doplnené číslo – 2 body, spolu 12 bodov
61/3 – za správne vyriešený príklad na násobenie a delenie – 1 bod, spolu 9 bodov
61/4 – za každý správny zápis čísla po zaokrúhlení – 2 body, spolu 24 bodov
61/5 – za každú správne doplnenú postupnosť – 3 body, spolu 21 bodov
61/6 – za každý správny zápis čísla – 2 body, spolu 6 bodov
Spolu: 81 bodov
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 167
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 76, PZ 2. časť, strana 62
Tematický celok
Prepojenie všetkých tematických celkov 3. ročníka
Učivo
Opakovanie a upevňovanie učiva 3. ročníka
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie, znak delenia : (delené)
100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
násobok čísla
x vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenia
jednoduché slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
x rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia
aplikačné úlohy
x vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s časom
zaokrúhľovanie čísla na desiatky, zaokrúhľovanie čísla na
x zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
stovky, zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické)
pravidiel zaokrúhľovania
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
x zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
rozklad čísla
štvorciferné číslo
vzdialenosť
x rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky
jednotky dĺžky
a tisícky
x porovnať vzdialenosti
x porovnať jednotky dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 76

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Strana je motivovaná témou letné prázdniny.
Vyber správnu možnosť. S typom úloh, ktoré sa nachádzajú v tejto časti, sa už žiaci
stretli. Pri týchto úlohách si žiaci môžu preveriť vedomosti. Správnu možnosť určia
a vyberú z troch daných možností (v prvej úlohe sú dve správne možnosti,
v ostatných úlohách je iba jedna možnosť 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 5 a 9) a pod.

76/1 Žiaci hľadajú, ktorým činiteľom patrí súčin 63.
76/2 Žiaci hľadajú k slovnej úlohe správne zapísaný príklad.
76/3 Žiaci hľadajú vzostupne usporiadané jednotky dĺžky.
76/4 Žiaci hľadajú správny podiel.
76/5 Žiaci vyberajú správne zaokrúhlené čísla.
76/6 Pri výbere vzdialenosti musia mať žiaci správnu predstavu o tom, akú
vzdialenosť môže prejsť automobil za 1 hodinu.
76/7 Žiaci hľadajú nesprávny rozklad čísla 5 633.
76/8 Žiaci hľadajú správny podiel.
76/9 Žiaci hľadajú štvorciferné číslo, ktoré má ciferný súčet menší ako 20.
76/10 Žiaci riešia úlohu s časom.
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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 62

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Správne odpovede: 1 a. c, 2 c, 3 c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 c, 8 a, 9 a, 10 b
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na riešenie rôznych typov testových úloh. Úlohy na strane žiaci
riešia postupne. Môžeme ich zaraďovať k ostatným činnostiam a k práci na iných
stranách (v úvode, počas a v závere vyučovacej hodiny). K jednotlivým úlohám sa
žiaci môžu kedykoľvek vrátiť. Záleží na pedagógovi, aký postup si pri práci
s testovými úlohami zvolí. Odporúčame, aby žiaci vyriešili všetky úlohy na strane.
Riešením týchto úloh sa žiaci pripravujú na testovanie žiakov vo vyšších ročníkoch
za účelom zisťovania individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov
z matematiky. Strana obsahuje 10 úloh rôzneho typu, s ktorými sa už stretli. Žiaci
vyberajú pri každej úlohe jednu správnu možnosť z ponuky možností, resp. dopĺňajú
údaj podľa pokynov. Pred samotnou prácou si žiaci musia pozorne prečítať zadania
úloh. Pri riešení úloh žiaci používajú stratégie, ktoré v budúcnosti využijú pri
testovaní.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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
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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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 168
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 77
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Potráp si hlavu
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
x využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
stĺpcový graf
x doplniť do tabuľky chýbajúc údaje
nepriamo sformulované úlohy
x orientovať sa v stĺpcovom grafe
x vyriešiť nepriamo sformulované úlohy n násobenie a
delenie v obore násobilky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 77

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Kam na dovolenku?
Strana je zamerané na riešenie rozmanitých úloh. Žiaci riešia logickú úlohu, sčitujú
do 100, dopĺňajú tabuľky, riešia nepriamo sformulované úlohy, riešia úlohy na
sčítanie a odčítanie v grafe, rozkladajú čísla ako súčiny činiteľov.
Poznámka: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp. zaraďovať jednotlivé
úlohy priebežne.

77/1 Žiaci si pri riešení úlohy môžu pomôcť napr. pastelkami alebo fixkami.
Po odstránení dvoch úsečiek (pasteliek) vznikne veľký štvorec ABCD a jeden
z malých štvorcov AXSZ, XBQS, SQCY alebo ZSYD
77/2 Žiaci sčitujú smerom doprava.
Riešenie: 86

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 77

77/3 Žiaci doplňujú chýbajúce čísla. Zároveň si zopakujú pojmy sčítanec, súčet,
menšenec, menšiteľ, rozdiel.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
77/4 Žiaci najprv určia na vertikálnej osi grafu číslo, ktorým začnú počítať reťazový
príklad. Potom počítajú v smere šípky.
77/5 Žiaci rozložia dané čísla na súčiny činiteľov.
Poznámka: Riešia nepriamo sformulované úlohy.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 169
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, PZ 2. časť, strana 63
Tematický celok
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Úlohy na záver – opakovanie a upevňovanie učiva 3. ročníka
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenie, znak násobenia . (krát)
x vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky
delenie, znak delenia : (delené)
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja,
x vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
násobilka
x spamäti
matematizácia reálnej situácie
x vytvoriť úlohy na násobenie a delenie k danej situácii
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s PZ, strana 63

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Strana je motivovaná témou letné prázdniny.
Úlohy na strane slúžia na upevnenie učiva 3. ročníka. Žiaci riešia úlohy na záver,
pred prázdninami. Dopĺňajú sčítance k daným súčtom, násobia a delia v obore
násobilky, tvoria úlohy podľa obrázkov a riešia úlohy, kde uplatňujú pravidlo, čo má
v matematike prednosť (násobenia a delenie pred sčítaním a odčítaním).
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla (sčítance) tak, aby súčet čísel
(sčítancov) bolo číslo v strede.
Poznámka: Niektoré časti úlohy majú rôzne riešenia. Žiaci si zvolia najprv jedného sčítanca a potom
určujú druhého sčítanca.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 63

V druhej úlohe žiaci tvoria z daných čísel príklady na násobenie a delenie a riešia
ich. Riešením úlohy si upevňujú pamäťové spoje v obore násobilky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci tvoria rôzne úlohy podľa obrázkov. Zapisujú k nim príklady
a riešia ich.
Poznámka: Obidve úlohy majú rôzne riešenia.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiakov upozorníme na to, aby najprv vyriešili príklady na násobenie,
prípadne si napísali medzivýpočty a až potom počítali ďalej.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej 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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Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Metodický postup, didaktické poznámky
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)
počas celej hodiny.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 170
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
tretí
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov, učebnica strana 95, PZ 2. časť, strana 17
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka
x odhadnúť dĺžku úsečky
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
x narysovať úsečku danej dĺžky
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
x osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
dĺžka úsečky v milimetroch
x odmerať dĺžku úsečky v milimetroch
dĺžka, šírka, meranie
x odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka
štvorcová sieť
a výsledok merania zapísať
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre tretiakov od autorov: M. Belic, J. Striežovská

Štruktúra, obsah a činnosť
1. úvodná časť
Privítanie žiakov v triede
Oboznámenie žiakov s cieľom
a úlohami vyučovacej hodiny
2. motivačná časť
Motivačný rozhovor
3. expozičná časť
Riadený rozhovor
Práca s učebnicou, strana 95

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok,
domácej úlohy, opakovanie, upevňovanie prebratého učiva.

Hlavný motív strany: najdlhšie (najširšie, najvyššie) predmety v škole
Žiaci odhadujú dĺžku (šírku, výšku) predmetov v centimetroch v skutočnosti, odhad
overujú meraním, merajú dĺžky strán obdĺžnikov, merajú dĺžku úsečiek a rysujú ich,
kreslia v štvorcovej sieti.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy učebnice a 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.

95/1 Pred samotným rysovaním si žiaci pripomenú pojem párne číslo. Žiaci teda
rysujú úsečky s dĺžkou 2 cm, 4 cm, 6 cm, ...
Poznámka: Úlohu možno riešiť aj iným spôsobom vtedy, keď do úvahy budeme brať situáciu, že párnym
číslom bude vyjadrený súčet dĺžok všetkých troch úsečiek. Vtedy dĺžka dvoch úsečiek bude nepárne číslo
a tretia úsečka bude mať dĺžku vyjadrenú párnym číslom.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ, strana 17
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95/2 Žiaci najprv rozlíšia, či je znázornená dĺžka, šírka alebo výška. Potom odhadnú,
koľko v skutočnosti môžu merať vyobrazené predmety.
95/3 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky strán obdĺžnika v milimetroch.
95/4 Žiaci rysujú priamky.
95/5 Žiaci narysujú do zošita úsečky s rovnakou dĺžkou akú majú úsečky
na obrázku.
95/6 Žiaci vyfarbia v štvorcovej sieti štvorčeky tak, aby vznikli iniciály – začiatočné
písmená mena a priezviska.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mapách a plánoch. Žiaci
na strane pracujú so štvorcovou sieťou, vyfarbujú ju a kreslia do nej znaky podľa
zadania, riešia úlohu s tajničkou.
V prvej úlohe žiaci vyfarbujú plôšky štvorca podľa obrázkového zadania. Orientujú
sa v riadkoch a stĺpcoch.

Matematika pre tretiakov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87 – 170
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú do štvorcovej siete znaky podľa obrázkového zadania.
Po správnom doplnení im vyjde obrázok plachetnice.
V tretej úlohe žiaci hľadajú cestu podľa plánu. Pozorujú smer čiary a podľa nej
postupujú všetkými štyrmi smermi. Písmená postupne vyfarbujú a vpisujú
do tajničky.
Riešenie: V BLUDISKU SA NESTRATÍM!
Poznámka: Všetky úlohy sú náročné na pozornosť a orientáciu.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom 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
medzipredmetovej integrácie, v prírode, meste, na vychádzke, na exkurzii.
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
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať
na domácu úlohu.

Poznámka:
Metodický materiál na vyhotovenie príprav končí 170 vyučovacou hodinou. Odporúčaný počet príprav je 165, ak vyučujeme 5 hodín matematiky týždenne
(záleží od každej školy, či si navýšila hodiny matematiky v Školskom vzdelávacom programe). Metodický materiál sa navýšil práve preto, že sme osobitne
zaradili aj projektové strany a strany so špeciálnym zameraním s úlohami, ktoré odporúčame riešiť priebežne počas roka a zaraďovať ich na bežné vyučovacie
hodiny a neriešiť ich na jednej vyučovacej hodine.
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