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Obsahuje listovanie titulmi: 

Matematika pre štvrtákov – učebnica 

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit, 1.časť 

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit, 1.časť – GEOMETRIA 

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit, 2.časť 

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit, 2.časť – GEOMETRIA 

Zošit Š3 – Zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník 

Zošit Š – univerzálny zošit pre 3. a 4. ročník

Pre lepšiu orientáciu sme z pracovných 
zošitov vyčlenili časť GEOMETRIA. 
Časť GEOMETRIA nájdete ako samostatné 
listovanie titulom. 



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, bonusové materiály, 2020/2021 

Záložka HVIEZDIČKA (bonusové materiály) obsahuje: 

 

  

Overenie vedomostí 

Prezentácie  

Obrazové prílohy 



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, prehľad prezentácií, 2020/2021 

PREHĽAD PREZENTÁCIÍ

 

 

Prezentácie slúžia ako doplnok k témam, 
na vyvodenie nového učiva. Sú zoradené 
podľa abecedy, ale nájdete ich priradené 
aj ku konkrétnej strane. Prostredníctvom 
vyhľadávania si môžete vyhľadať prezentáciu, 
ktorú v danej chvíli potrebujete. 
 



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami,  
prezentácia: Sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami 
 

 

 

 

 

Žiaci počítajú príklady na sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami. 

    

    



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel,  
prezentácia: Sčítanie trojciferných čísel 
 

 

 

 

 

Žiaci počítajú príklady na sčítanie dvoch trojciferných čísel. 

    

    



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel, prezentácia: Slovná úloha typu a.b+c 
 

  

    

    



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Rysovanie ľubovoľného trojuholníka, prezentácia: Postup rysovania trojuholníka 
 

 

 

 

 

Žiaci sa zoznamujú s postupom rysovania trojuholníka. 

 

  

   

   



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, ukážky prezentácií, 2020/2021 

Téma: Kružnica, kruh a ich vlastnosti, prezentácia: Postup rysovania kružnice 
 

 

 

Žiaci sa zoznamujú s postupom rysovania kružnice. 

 

. 

   



aitec offline k Matematike pre štvrtákov, overenie vedomostí, 2020/2021 

Obrazové prílohy, Tabuľka násobenia 

 

Obrazové prílohy slúžia na precvičenie 
učiva. Prostredníctvom obrazovej 
prílohy Tabuľka násobenia si môžete 
precvičiť násobenie do 100. 
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