Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 1, PZ 1. časť, strana 1
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Úvodná hodina, učebný materiál pre štvrtákov
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže: nie je definované
nie je definované
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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, PZ 1. časť
matematiky pre štvrtákov
Rozloženie predmetov na lavici
Správne sedenie pri písaní, kreslení a
rysovaní
Predstavenie novej učebnice
a pracovného zošita pre štvrtákov
Motivačná postavička – lúčny koník
Skočko, piktogramy

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť

1

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.

Hlavným motívom je prvý deň v škole, zvítanie sa po prázdninách, očakávania,
prekvapenia a pod.
Je dôležité, aby sme si spoločne zopakovali ako majú byť správne uložené
učebnice, pomôcky a peračník na lavici tak, aby mali dostatok miesta na prácu. Ako
majú správne sedieť pri písaní, kreslení a rysovaní (poloha učebnice, zošita,
správne držanie pera, ceruzky, pastelky, pravidlá rysovania a používanie pomôcok
na geometrii.)
Žiaci sa oboznamujú najprv s učebnicou pre štvrtákov. Pri predstavovaní novej
učebnice povieme žiakom, že je to učebnica, do ktorej nebudú priamo písať
a kresliť. Písať a kresliť budú do zošita na matematiku (odporúčame č. 524, resp.
zavedieme aj zošit na geometriu č. 520) a do pracovného zošita na matematiku
pre tretiakov, ktorý má dve časti. Žiaci píšu priamo do pracovného zošita.
O možnosti písať aj do učebnice rozhodnite priamo vy.
Učebnicu si žiaci označia svojim menom. Druhá strana obálky poskytuje priestor na
vpísanie mena a priezviska žiaka, školského roku a stavu učebnice na začiatku a na
konci školského roka. Strana má informačný charakter. Poskytuje základné
informácie potrebné na prácu s učebnicou. Opisuje rozloženie úloh, zadaní,
dôležitých informácií alebo poznámok na stranách učebnice.
1. strana má motivačný charakter. So žiakmi vedieme rozhovor o ilustráciách
a o tom, čomu sa budeme v 4. ročníku venovať (násobenie, počítanie s číslami do
10 000, čísla a ich využitie..., geometria – rysovanie, meranie, výroková logika pravda, nepravda, určovanie pravdivosti a nepravdivosti o tvrdeniach o ilustráciách,
príp. odpovede na otázky typu: Ktorá z ilustrácií je správne, nesprávne
nakreslená?).
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.
Druhá strana obálky má informačný charakter. Poskytuje základné informácie
potrebné na prácu s pracovným zošitom. Opisuje rozloženie úloh, zadaní, dôležitých
informácií alebo poznámok na pracovných stranách. Zároveň obsahuje vysvetlenie
použitých piktogramov. Titulná strana 1. časti pracovného zošita ponúka žiakom
možnosť označiť si pracovný zošit svojím menom. Na tento účel slúži priestor
s menovkou. Na strane sú vyobrazené deti a lúčny koník Skočko, ktorý bude
sprevádzať žiakov učivom matematiky aj vo štvrtom ročníku. So žiakmi vedieme

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
rozhovor o ilustráciách na stranách v PZ, kde je tiež znázornené, čomu sa budeme
vo štvrtom ročníku venovať – práca s číslami do 10 000, násobenie a delenie
v obore násobilky, logické úlohy, slovné úlohy, práca s peniazmi, počítanie so
symbolmi, úlohy z geometrie a veľa ďalších zaujímavých tém.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis mnohých didaktických hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3.
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, načo sa tešia a čo
očakávajú v tomto šk. roku na hodinách matematiky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 2
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 2, PZ 1. časť, strana 2
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
delenie podľa obsahu, delenia/e na rovnaké časti
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou
operácia násobenia, znak . - krát,
znakov násobenie
operácia delenia znak : - delené
 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
časti pomocou znaku delenia
delenie použitím zautomatizovaného spoja
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobky čísel
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
tabuľka, časti tabuľky
spamäti
pravidlá zaokrúhľovania
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
zaokrúhľovania čísla na desiatky
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
znak zaokrúhľovania
 vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 2
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy.

Hlavný motív strany: spomienky na prázdniny (letné hry v parku, cesta do školy)
So žiakmi vedieme motivačný rozhovor o prázdninách, ako trávili svoj voľný čas
a pod. Pripomenieme si, že aj v 4. ročníku bude našou sprievodnou postavičkou –
lúčny koník Skočko. Bude sa objavovať pri objasňovaní riešení daných úloh.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. So žiakmi si pripomenieme
násobenie ako viacnásobné sčítanie a delenie ako viacnásobné odčítanie. Žiaci
budú vytvárajú rôzne modely k násobeniu. Tvoria príklady na násobenie a delenie
k obrázkom a riešia ich. Pracujú s peniazmi. Riešia sudoku a logickú úlohu.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.
Poznámka: Pri niektorých úlohách sa nachádza symbol MP. Je to odkaz na metodickú príručku, resp.
metodické komentáre. Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách, ku ktorým je potrebné podrobnejšie
vysvetlenie. V metodickej príručke (v metodických komentároch) sa nachádzajú doplňujúce informácie
k zadaniam daných úloh, rozširujúce a doplnkové úlohy, upozornenia na prípadnú neriešiteľnosť úloh,
príkladov, možné chyby, ktoré by mohli pri riešení vzniknúť, prípadné upozornenia na fakt, že úloha
(príklad) má viacero možností či postupov riešenia.
Poznámka: Úloha 6, 7 a 8 je označená symbolom AMÚ, čo znamená, že ide o aplikačnú matematickú
úlohu. Tento symbol sa bude vyskytovať pri úlohách tohto typu v celej sérii Matematiky pre štvrtákov
(v učebnici aj v pracovných zošitoch).
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
2/1 Žiaci pozorujú obrázky. Najprv zapíšu k obrázkom príklady na viacnásobné
sčítanie, potom príklady na násobenie a následne ich vypočítajú.
Poznámka: Žiaci si takto pripomenú súvislosť medzi násobením a opakovaným sčítaním. Taktiež si
zopakujú pojem krát ako znak násobenia.

2/2 Žiaci vytvárajú modely násobenia pomocou fazuliek. Vytvoria dané skupiny,
zapíšu podľa toho príklad na násobenie a vyriešia ho. Správnosť riešenia
skontrolujú tak, že spočítajú fazuľky v skupine.
Poznámka: Namiesto fazuliek môžu žiaci použiť lentilky, gombíky alebo iné drobné predmety.
Doplňujúce zamestnanie: Žiaci si môžu navzájom zadávať úlohy na vytváranie rôznych skupín na
násobenie.

2/3 Žiaci zapisujú ku každej situácii dva príklady na násobenie. Jeden príklad zapíšu
tak, že budú násobiť počet riadok počtom stĺpcov a druhý príklad zapíšu tak, že
vynásobia počet stĺpcov a počet riadkov. Žiaci môžu pozorovať komutatívnosť
násobenia.
Poznámka: Pojem komutatívnosť nepoužívame.

2/4 Žiaci riešia úlohu pomocou viacnásobného odčítania.
Poznámka: Žiaci, ktorí poznajú súvis medzi viacnásobným odčítaním a delením, môžu úlohu riešiť
pomocou delenia.

2/5 Žiaci najprv vypočítajú príklady na viacnásobné odčítanie. Potom ich zapíšu ako
príklady na delenie a vypočítajú ich.
Doplňujúce zamestnanie: Žiaci môžu pracovať i s postupným odoberaním fazuliek zo skupiny.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 2
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

2/6 Žiaci pracujú s peniazmi. Hľadajú tri rôzne spôsoby zaplatenia daných súm.
Môžu si pomôcť papierovými modelmi peňazí.
2/7 Žiaci riešia logickú úlohu. Úlohu je možné riešiť s využitím manipulácie.
Uvažujeme, že kocky inej farby ako červenej máme zelené a modré. Týchto kociek
je 4 a môže nastať situácia, že z vrecúška vyberiem dve modré a dve zelené kocky.
Istotu, že z vrecúška vyberiem červenú hraciu kocku, budeme mať vtedy, keď
z vrecúška vyberiem najmenej 5 kociek.
2/8 Spoločne si najprv zopakujeme pravidlo riešenia sudoku (dopĺňanie čísel,
písmen, znakov v tabuľke tak, aby sa v žiadnom riadku a v žiadnom stĺpci nič
neopakovalo). Žiaci si potom prekreslia do zošita rovnaké tabuľky a doplnia ich.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov aktivitu, 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 prázdninách, návrate do školských lavíc,
očakávaniach žiakov, prípravách do školy a pod (resp. prácu motivujeme
rozhovorom o zmenách počasia na jeseň). Strana je zameraná na opakovanie učiva
3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na násobenie a delenie a upevňovanie spojov v
obore do 100. Žiaci si opakujú pojmy súvisiace s násobením a delením pomocou
informácií v modrých rámčekoch a textu v bublinke sprievodnej postavičky koníka
Skočka. Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100, známe spoje a
zaokrúhľujú čísla na desiatky.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie v obore násobilky do 100. Riešením
úlohy si upevňujú pamäťové spoje.
Poznámka: V prípade, že žiaci nemajú zautomatizované spoje násobenia a delenia, môžu si pomôcť
ľubovoľným spôsobom, napríklad viacnásobným sčítaním, viacnásobným odčítaním, pomocou
násobkov, počítaním po (2, 3, 4...) atď.

V druhej úlohe žiaci rozdeľujú skupiny geometrických útvarov na rovnaké skupiny
podľa zadania. Spôsob, ktorý si zvolia, je ľubovoľný. Skupiny môžu zakrúžkovať,
oddeliť čiarou, farebne odlíšiť a podobne. Úloha slúži na opakovanie delenia.
Zároveň sa ňou žiaci pripravujú na násobenie a delenie v obore násobilky. Žiaci
môžu rozdeľovať po desať, po štyri (červené trojuholníky), po desať, po tri (zelené
štvorce), po deväť, po štyri (modré krúžky).
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie v obore násobilky do 100. Zakrúžkujú
najväčší podiel. Riešením úlohy si upevňujú pamäťové spoje.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: V prípade, že žiaci nemajú zautomatizované spoje násobenia a delenia, môžu si pomôcť
ľubovoľným spôsobom, napríklad viacnásobným sčítaním, viacnásobným odčítaním, pomocou
násobkov, počítaním po (2, 3...) atď.

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Po vyriešení
zaokrúhlia výsledky na desiatky podľa pravidiel zaokrúhľovania. Riešením úlohy si
upevňujú známe spoje počítania a zaokrúhľovanie na desiatky.
V piatej úlohe žiaci pozorne čítajú otázky, ktoré súvisia s násobením a delením.
Odpovede napíšu len číslom. V prípade, že poznajú viac čísel, ktoré zodpovedajú
danej podmienke, napíšu viac čísel.
Poznámka: V prípade, že žiaci nemajú zautomatizované spoje násobenia a delenia, môžu si pomôcť
ľubovoľným spôsobom, napríklad viacnásobným sčítaním, viacnásobným odčítaním, pomocou
násobkov, počítaním po (2, 3...) a podobne.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 3
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 3, PZ 1. časť, strana 3
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
delenie podľa obsahu, delenia na rovnaké časti
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou
operácia násobenia, znak . - krát,
znakov násobenie
operácia delenia znak : - delené
 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
časti pomocou znaku delenia
delenie použitím zautomatizovaného spoja
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobky čísel
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 párne a nepárne čísla
jednoduché slovné úlohy
spamäti
kontrola správnosti slovnej úlohy
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
tabuľka, časti tabuľky
 vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
pravidlá zaokrúhľovania
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
znak zaokrúhľovania
 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
znázornenie času na ručičkových hodinách
 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy
 využívať tabuľku ako nastroj na riešenie úloh
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
 znázorniť čas na digitálnych a ručičkových hodinách
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 3
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: začiatok školského roka
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o začiatku školského roka, návrate do
školských lavíc, očakávaniach žiakov, prípravách do školy a pod. Strana je
zameraná na zopakovanie násobenia a delenia v obore násobilky, riešenie slovných
úloh na násobenie a delenie. Žiaci ďalej riešia kombinatorickú úlohu, úlohu
s dichotomickým triedením, zaokrúhľujú čísla na desiatky a riešia úlohu s časom.
Na tejto strane si tiež žiaci pripomínajú pojmy súvisiace s násobením – činiteľ, súčin
a pojmy súvisiace s delením – delenec, deliteľ, podiel.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

3/1 Žiaci si opakujú násobenie v obore násobilky z 3. ročníka. Počítajú spamäti.
3/2 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie. Zostavia príklad, vypočítajú ho,
urobia skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Žiakov vedieme k správnemu pochopeniu významu skúšky správnosti. Prislúchajúci príklad
by mali naozaj vypočítať a neodpísať len číslo z vyriešeného príkladu.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 3
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

3/3 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na násobenie. Zostavia príklad, vypočítajú
ho, urobia skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
3/4 Žiaci riešia úlohu s tabuľkou. Najprv si prečítajú text úlohy a potom pracujú
s údajmi v tabuľke. V každom riadku počítajú celkový počet nôh daného počtu
živočíchov. Najprv určia počet nôh živočícha na obrázku a potom ho vynásobia
daným počtom živočíchov. Úlohu môžu riešiť aj viacnásobným sčítaním.
3/5 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Úloha je určená na budovanie schopnosti nájsť
matematickú podstatu úlohy a vytvoriť k nej vhodné zadanie. Najprv určia, čo budú
v danej úlohe robiť(deliť v obore násobilky) a až potom začnú riešiť.
3/6 Žiaci rozdelia stromy do dvoch skupín (nemusia byť rovnaké) podľa rôznych
kritérií – podľa veľkosti, druhu, farby. Ak žiaci nájdu iné riešenie a primerane ho
zdôvodnia, považujeme ho za správne.
3/7 Žiaci si nakreslia do zošita 6 rovnakých klobúkov a každý klobúk vyfarbia tromi
farbami vždy inak.
3/8 Žiaci si najprv zopakujú pravidlo zaokrúhľovania. Potom zaokrúhľujú dané čísla
na desiatky.
3/9 Žiaci riešia úlohu s časom. Na ručičkových hodinách znázorňujú dané časy.
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 motivujeme rozprávaním o rôznych humorných situáciách, veselých
príhodách a vtipoch.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Obsahuje úlohy na násobenie,
delenie a upevňovanie spojov v číselnom obore do 100. Žiaci si opakujú pojmy
párne a nepárne čísla.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na viacnásobné sčítanie. Počítajú postupne zľava
doprava. Výsledky vyfarbia podľa toho, či sú párne alebo nepárne. Párne čísla
zelenou a nepárne čísla červenou pastelkou.
Poznámka: V prípade, že niektorý žiak vyrieši úlohu pomocou násobenia, považujeme jeho riešenie za
správne a oceníme ho zaň.

V druhej úlohe žiaci pri riešení úlohy pracujú vždy s dvojicou susedných čísel
(susedné číslo je zľava aj sprava). Zistia súčin/podiel a doplnia ho do rámčeka pod
susednými číslami. Riešením úlohy si precvičujú pamäťové spoje násobenia
a delenia v obore násobilky do 100.
V tretej úlohe žiaci vyberajú z každej skupiny jedno číslo a dopĺňajú znaky tak, aby
bol príklad na násobenie alebo delenie správne vyriešený. Hľadajú čo najviac trojíc.
Pri práci môžu použiť na zápis aj papier (symbol pri úlohe). Jednotlivé čísla môžu
použiť aj viackrát. Vzor: 4 . 9 = 36, 12 : 4 = 3, 5 . 8 = 40, 12 : 2 = 6...
V štvrtej úlohe žiaci zapíšu, ako zaplatia danú sumu rôznymi centovými mincami.
Môžu použiť jednu mincu v riadku viackrát.
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú náramok farbami z ponuky vždy inak. Kreslený vzor
nemusí byť pravidelný, náramky však nesmú byť rovnaké, iba ich určité časti.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
žiaci odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na
ďalšej hodine.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 4
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 4, PZ 1. časť, strana 4
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky, čísla do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie s využitím modelov
 vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
delenie podľa obsahu, delenia na rovnaké časti
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou
operácia násobenia, znak . - krát,
znakov násobenie
operácia delenia znak : - delené
 zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
časti pomocou znaku delenia
delenie použitím zautomatizovaného spoja
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobky čísel
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 jednoduché slovné úlohy
kontrola správnosti slovnej úlohy
spamäti
otázka a odpoveď slovnej úlohy
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
tabuľka
 vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
pravidlá zaokrúhľovania
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
zaokrúhľovanie čísla na stovky
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
znak zaokrúhľovania
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
jedna časť celku. polovica tretina, štvrtina
správnu odpoveď
časť celku. dve tretiny, tri štvrtiny,
 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 využívať tabuľku ako nastroj na riešenie úloh
 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
 pomenovať jednu časť celku
 určiť, aká časť celku je vyznačená
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 4
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100, čísla do 10 000

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

Hlavný motív strany: jeseň – úroda na poliach a v záhradách
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jeseni, úrode, ktorú možno pozorovať na
poliach a v záhradách a pod. Strana je zameraná na zopakovanie násobenia
a delenia v obore násobilky, riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Žiaci
ďalej riešia kombinatorickú úlohu, precvičujú si sčítanie a odčítanie v obore do 100,
určujú časť z celku, zaokrúhľujú čísla na stovky a riešia úlohu s magickým štvorcom.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

4/1 Žiaci vytvoria k ilustráciám štvorice príkladov podľa vzoru a vypočítajú ich. Môžu
si pomôcť znázornením situácií pomocou fazuliek, lentiliek alebo iných predmetov.
4/2 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie. Zostavia príklad, vypočítajú ho,
urobia skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Žiakov vedieme k správnemu pochopeniu významu skúšky správnosti. Prislúchajúci príklad
by mali naozaj vypočítať a neodpísať len číslo z vyriešeného príkladu.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 4
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Didaktická hra

4/3 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na násobenie. Zostavia príklad, vypočítajú
ho, urobia skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
4/4 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Úloha je zameraná na
precvičenie orientácie v usporiadaní farieb. Úlohu je vhodné riešiť pomocou
kreslenia (písania) danej situácie. Úloha je náročnejšia preto, že v otázke úlohy sa
nachádza ešte jeden podmienka usporiadania. Uvažujem, že zelená chatka je vedľa
modrej. Žltá chatka nesmie byť pri modrej, tak bude pri zelenej chatke. Biela chatka
môže byť vedľa modrej alebo vedľa zelenej chatky.
4/5 Žiaci si precvičujú sčítanie a odčítanie v obore do 100 formou reťazových
príkladov.
4/6 Žiaci riešia úlohu s tajničkou. Výsledky príkladov na násobenie priradia
písmenám na číselnej osi. Riešenie: Živočíchy, rastliny a huby sú živé prírodniny.
4/7 Žiaci určujú časť z celku. Pozorujú obrázky a povedia, či vyfarbená časť celku
je polovica, tretina, štvrtina.
4/8 Žiaci si najprv zopakujú pravidlo zaokrúhľovania. Potom zaokrúhľujú dané čísla
na stovky.
4/9 Spolu so žiakmi si zopakujeme, čo je to magický štvorec – súčet vo všetkých
riadkoch a vo všetkých stĺpcoch je rovnaký. Tabuľky s číslami si prekreslia do zošita
a doplnia chýbajúce čísla tak, aby bol štvorec magický (v každom riadku a v každom
stĺpci musí byť súčet 100).
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 motivujeme rozhovorom (príbehom, básničkou, pesničkou...) o zmene
ročného obdobia, blížiacej sa jeseni, zmenách v prírode a pod. Strana je zameraná
na opakovanie učiva 3. ročníka. Obsahuje úlohy na násobenie a delenie,
upevňovanie spojov v obore násobilky do 100. Žiaci si riešením úloh opakujú
násobky čísel, pojmy súčin a podiel, riešia slovnú úlohu na delenie.
V prvej úlohe žiaci pracujú s peniazmi. Počítajú, koľko by zaplatili, ak by si kúpili
určený počet hračiek. Pri tvorbe príkladu im pomáha obrázok hračky s cenovkou.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú príklady na násobenie, ktoré majú daný výsledok.
Pracujú podľa vzoru. Pri hľadaní správnych činiteľov k danému súčinu si pomáhajú
ľubovoľným spôsobom, napríklad pomocou násobkov. Žiaci môžu zapisovať aj
príklady s využitím komutatívnosti.
V tretej úlohe žiaci počítajú reťazové príklady. Postupujú vždy zľava doprava.
Dodržiavanie pravidla o počítaní zľava doprava má v tejto úlohe propedeutický
charakter.
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie typu a : b. Doplnia do zápisu
chýbajúce údaje, zostavia príklad, vypočítajú ho, následne urobia skúšku správnosti
a zapíšu odpoveď.
V piatej úlohe žiaci si opakujú násobilku 5 s využitím modelov. Zapisujú počet prstov
na rukách pomocou násobenia. Pracujú podľa vzoru.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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

10

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 5
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 74, PZ 1. časť, strana 1
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Geometria a meranie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
dĺžka úsečky v milimetroch
 odmerať dĺžku úseky v milimetroch
dĺžka, šírka, meranie
 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky
jednotky dĺžky: milimeter, centimeter
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
na milimetre)
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
 porovnať jednotky dĺžky
vrchol, hrana a stena kocky
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
 identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 74
Opakovanie učiva 3. ročníka –
geometrické útvary, rysovanie
úsečiek, dĺžka úsečiek,

Metodický postup, didaktické poznámky
Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. Kontrola pomôcok a
opakovanie.

Hlavný motív strany: začiatok školského roka
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o začiatku školského roka, prípravách do
školy a pod. Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Žiaci si zopakujú
pravidlá rysovania, rysujú úsečky a merajú ich 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.

74/1 a) Žiaci pomenujú útvary, ktoré vedia narysovať. b) Odmerajú všetky označené
úsečky a zapíšu ich dĺžku.
Poznámka: Žiaci si môžu úsečky narysovať aj do zošita.

Doplňujúce zamestnanie: Môžeme žiakom zadať, aby sa pokúsili narysovať rovnaký štvorec
a obdĺžnik (môžu ich narysovať v štvorcovej sieti).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 1
Opakovanie učiva 3. ročníka –
rysovanie úsečiek, dĺžka úsečiek,
vyznačovanie bodov, porovnávanie
dĺžky úsečiek
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74/2 a) Žiaci narysujú do zošita dve úsečky tak, aby mali jeden spoločný bod (aby
sa pretínali).
Označia ich krajné body aj ich spoločný bod.
b) Odmerajú a zapíšu ich dĺžku.
74/3 Žiaci narysujú úsečku KL s dĺžkou 57 mm. Potom narysujú úsečku MN, ktorá
bude kratšia ako úsečka KL, a úsečku OP, ktorá bude dlhšia ako úsečka 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.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o začiatku školského roka, o tom,
ako sa žiaci pripravovali po prázdninách opäť do školy a pod.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Žiaci v úlohách označujú krajné
body úsečiek, merajú a zapisujú dĺžky úsečiek, vyznačujú na priamke body a úsečky
podľa zadania, rysujú úsečky, porovnávajú dĺžky úsečiek a označujú vrcholy kocky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Opakujú si pravidlá rysovania (čistota, presnosť, vhodné rysovacie potreby,
hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej úlohe žiaci odmerajú narysované úsečky a zapíšu ich dĺžku v milimetroch
podľa vzoru. Dbáme na presnosť merania.
Poznámka: Žiaci merajú úsečky s presnosťou na milimetre. Dĺžku úsečky budú zapisovať podľa vzoru,
pomocou absolútnej hodnoty. Je potrebné, aby už vedeli rozlišovať pojmy úsečka a dĺžka úsečky.

Didaktická hra

V druhej úlohe žiaci pozorujú ilustráciu a pracujú podľa pokynov. a) Vyhľadajú
úsečky, označia ich a odmerajú ich dĺžku a zapíšu ju. b) Vyznačujú na priamke p
úsečku EF s danou dĺžkou (65 mm), bod A, ktorý leží na priamke p, a bod B, ktorý
neleží na priamke p. c) Označujú vrcholy modrej kocky na obrázku. Opakujú si
pravidlá rysovania a pri práci ich dodržiavajú. V tretej úlohe žiaci rysujú úsečky s
danými dĺžkami. Pred rysovaním si zopakujú pravidlá rysovania. Dĺžky úsečiek sú
dané v mm aj v cm. Dbáme na presnosť rysovania.
V štvrtej úlohe žiaci porovnávajú dvojice úsečiek. Ich dĺžka je daná v mm a cm.
Vyfarbia vždy kratšiu z dvojice.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 6
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 5, PZ 1. časť, strana 5
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky, čísla do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
niekoľkokrát viac
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
niekoľkokrát menej
 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
jednoduché slovné úlohy
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát
kontrola správnosti slovnej úlohy
 vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
otázka a odpoveď slovnej úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
pravidlá zaokrúhľovania
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
zaokrúhľovanie čísla na tisícky
správnu odpoveď
znak zaokrúhľovania
 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 5
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100, čísla do 10 000

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

Hlavný motív strany: jeseň – vtáci v jeseni
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o jeseni, vtáčikoch počas tohto ročného
obdobia. Môžeme sa porozprávať o sťahovavých vtákoch i o vtákoch, ktoré
prezimujú u nás. Strana je zameraná na zopakovanie násobenia a delenia v obore
násobilky, riešenie slovných úloh na násobenie a na sčítanie. Žiaci pracujú
s pojmami -krát viac, -krát menej, precvičujú si odčítanie v obore do 100, určujú časť
z celku, zaokrúhľujú čísla na tisícky a riešia úlohu s peniazmi.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

5/1 Žiaci pracujú s číselnou osou, ktorú si prekreslia do zošita. Dbajú na to, aby boli
dieliky na číselnej osi od seba rovnako vzdialené. Ak majú malý zošit, môžu si ho
otočiť a číselnú os kresliť po šírke. Do číselnej osi dopíšu danými farbami násobky
čísel 2 (zelenou farbou) a 3 (červenou farbou). Nakoniec modrou farbou označia ich
spoločné násobky.
Poznámka: Učivo o spoločných násobkoch sa nenachádza vo vzdelávacom štandarde inovovaného
štátneho vzdelávacieho programu ISCED1, ale je vhodné, aby sa žiaci formou propedeutiky oboznámili
s uvedeným učivom skôr.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
5/2 Žiaci zapíšu príklady na násobenie ako postupné sčítanie a vypočítajú ich. Žiaci
už majú vedieť uvedené spoje naspamäť. Počítaním podľa vzoru si len pripomenú
princíp násobenia.
5/3 Žiaci usporadúvajú dievčatá podľa výšky (od najväčšej po najmenšiu). Dôležité
je, aby čítali zadanie pozorne. Pri riešení si môžu pomôcť kreslením (písaním
začiatočných písmen mien).
Poznámka: Úloha má dve riešenia: 1. možnosť: Eliška, Petra, Miška, Julka, 2. Možnosť: Eliška, Miška,
Petra, Julka

5/4 Žiaci riešia úlohu, kde hľadajú dvojice čísel tak, aby ich rozdiel bol 16. Je vhodné
nasmerovať žiakov k tomu, aby k menším číslam z danej skupiny pripočítali číslo 16
a hľadali, či sa súčet nenachádza v skupine čísel.
5/5 Žiaci zapíšu príklady na delenie ako postupné odčítanie a vypočítajú ich. Žiaci
už majú vedieť uvedené spoje naspamäť. Počítaním podľa vzoru si len pripomenú
princíp delenia.
5/6 Žiaci kreslia do zošita a) trikrát viac predmetov, b) dvakrát menej predmetov,
ako je v učebnici.
V časti úlohy b) je v poslednej farebnej ploche je 0 predmetov.
Žiaci si môžu pri riešení pomôcť násobilkou (3-krát viac húb ako 4 huby je 3 . 4 = 12
húb) alebo delilkou (2-krát menej stromčekov ako 10 stromčekov je 10 : 2 = 5
stromčekov).
Obrázky môžu po vyriešení vyfarbiť.
Poznámka: Pri riešení časti úlohy b) žiakom pripomenieme, že kreslia polovicu z pôvodného počtu.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 5
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

5/7 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na násobenie. Zostavia príklad, vypočítajú
ho, môžu urobiť i skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
5/8 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na sčítanie. Zostavia príklad, vypočítajú ho,
môžu urobiť i skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
5/9 Žiaci si najprv zopakujú pravidlo zaokrúhľovania. Potom zaokrúhľujú dané čísla
na tisícky.
5/10 Žiaci pojem – krát viac aplikujú pri práci s peniazmi. Zadanie úlohy si musia
prečítať pozorne. Väčšie veci sú trikrát drahšie. Žiaci majú však vypočítať ceny
menších vecí. Budú teda deliť.
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 motivujeme rozprávaním o sporení, nákupoch a o práci s peniazmi.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Obsahuje úlohy na násobenie
a delenie, upevňovanie spojov v obore násobilky do 100. Riešením úloh si žiaci
precvičujú známe spoje násobenia a delenia, riešia slovné úlohy.
V prvej úlohe žiaci podľa počtu štvorčekov zostavia vždy štvoricu príkladov (dva
príklady na násobenie a dva príklady na delenie) a vypočítajú ich. Pri práci so
štvorcovou sieťou si precvičujú pozornosť a orientáciu.
V druhej úlohe žiaci vyriešia úlohy na násobenie a výsledky sčítajú podľa šípok. Pri
sčitovaní musia pozorne sledovať smery šípok a každý výsledok vzápätí
skontrolovať.
Poznámka: Pri sčítaní výsledkov postačí, ak žiaci sčítajú vždy susedné súčiny. Matematicky zdatní žiaci
môžu vypočítať aj konečný súčet, ktorý je však mimo obor počítania v treťom ročníku.

V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie typu a . b. Najprv analyzujú
úlohu, potom môžu zostaviť zápis (nepovinný údaj), príklad, vypočítajú ho a urobia
skúšku správnosti, spoločne vytvoria odpoveď.
Poznámka: Pri zostavovaní zápisu (nepovinný údaj) si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní.
Poznámka: Je dôležité, aby žiaci správne pochopili pojem dvakrát viac, že ním rozumieme vzťah a . 2.

V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohy o nakupovaní. Zostavia príklady, vypočítajú ich
a riešenie dopíšu do odpovedí. Sumu 20 eur si môžu znázorniť ľubovoľným
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
spôsobom tak, aby im znázornenie čo najlepšie pomohlo pri riešení. Pri práci si
môžu pomôcť papierovými modelmi peňazí.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.

Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 7
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 6
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
matematizácia reálnej situácie
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
 vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii
 vytvoriť príklady na delenie k danej situácii
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 6
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Ako trávime voľný čas, športové aktivity (korčuľovanie)
Stranu motivujeme rozhovorom o športových aktivitách žiakov počas jesenného
obdobia (o korčuľovaní na kolieskových korčuliach a pod.) Strana je zameraná na
opakovanie učiva 3. ročníka. Obsahuje úlohy na násobenie a delenie, upevňovanie
spojov v obore násobilky do 100. Riešením úloh si žiaci precvičujú známe spoje
násobenia a delenia.
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 vhodného deliteľa z ponuky v štvorčekoch k číslam vo
farebných krúžkoch. Tvoria príklady na delenie, ktoré dokážu vypočítať. Úlohou si
žiaci upevňujú známe spoje delenia v obore násobilky do 100.
V druhej úlohe žiaci si opakujú násobilku 4 s využitím modelov. Zapisujú počet
koliesok na korčuliach pomocou násobenia. Pracujú podľa vzoru.
V tretej úlohe žiaci podľa obrázka zostavia dva príklady na násobenie a dva príklady
na delenie. Potom ich vypočítajú a výsledok skontrolujú podľa obrázka.
Poznámka: Napriek tomu, že riešenie úlohy sa môže javiť ako mechanické, nie je to tak. Úloha je veľmi
dôležitá na pochopenie súvisu medzi sčítaním a násobením.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 6
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
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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 štvrtej úlohe žiaci hľadajú aspoň tri ľubovoľné čísla, ktorými môžu nahradiť daný
symbol, tak aby bola splnená podmienka. Riešením úlohy sa žiaci pripravujú na
riešenie nerovníc vo vyšších ročníkoch.
V piatej úlohe žiaci vyfarbujú kolieska podľa výsledkov. V úlohe si precvičujú známe
spoje násobenia v obore násobilky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.

18

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 8
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 7
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
párne a nepárne čísla
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
pravidlo vytvárania postupnosti
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
pravidlo, symbol
čísel, znakov, symbolov
znázornenie času na ručičkových hodinách
 na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
 zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a
naopak
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 7
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: čas v našom živote
Prácu motivujeme rozhovorom o plynutí času a jeho význame v našom živote.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Obsahuje úlohy na násobenie
a delenie, upevňovanie spojov v obore násobilky do 100. Riešením úloh si žiaci
precvičujú známe spoje násobenia a delenia. Hľadajú pravidlo postupnosti, pracujú
s hodinami a zisťujú, či je štvorec magický.
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 postupnosť, určujú pravidlo postupnosti a dopĺňajú
čísla, ktoré v postupnosti nasledujú. Nakoniec zakrúžkujú všetky nepárne čísla. Do
postupnosti dopĺňajú násobky čísla 6, 5, 4 a 3.
Poznámka: doplňujúce zamestnanie – párne čísla môžu vypísať na papier, resp. prečítať ich

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 7
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
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V druhej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie, dopĺňajú čísla (súčiny) po riadkoch
v smere šípok. Riešením úlohy si upevňujú spoje násobenia 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 určujú a dokresľujú ručičky na ciferníku podľa daného času na
displeji digitálnych hodín. Pri práci si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom.
Poznámka: V tejto úlohe si môžu žiaci čísla na ciferníky dopísať. Pri úlohách s hodinami (určovaním
času, dokresľovaním správneho času) nemusia pracovať len s ciferníkom hodín. Ak niektorí majú

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
problém s orientáciou na ciferníku, môžu využiť iný spôsob, napríklad mechanické počítanie, počítanie
na počítadle, prípadne na prstoch.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
Potom hľadajú výsledky v tabuľke a vyfarbia súčiny a podiely podľa farby lupienkov.
Riešením úlohy si upevňujú spoje násobenia a delenia v obore násobilky.
V piatej úlohe žiaci zisťujú, či je štvorec magický. Odporúčame zopakovať, čo
znamená, keď je štvorec magický (súčty v riadkoch a v stĺpcoch sú rovnaké).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 9
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 6
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
jednoduché slovné úlohy
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
kontrola správnosti slovnej úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
otázka a odpoveď slovnej úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
pravidlo vytvárania postupnosti
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
pravidlo, symbol
správnu odpoveď
aplikačné úlohy
 overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy
niekoľkokrát menšie
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
niekoľkokrát väčšie
čísel, znakov, symbolov
tabuľka, časti tabuľky
 na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát
 zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 6
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: mesto Kremnica
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o meste Kremnica. Pri rozhovore
môžeme využiť informácie v úlohe v dolnej časti strany. Strana je zameraná na
zopakovanie násobenia a delenia v obore násobilky, riešenie slovných úloh,
dopĺňajú chýbajúce čísla v číselných postupnostiach, pracujú s násobkami čísel,
riešia úlohu s časom.
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.

6/1 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (násobiť
v obore násobilky) a až potom začnú riešiť.
6/2 Žiaci vymenujú násobky čísla 6 aj vzostupne, aj zostupne.
6/3 Žiaci delia dané čísla číslom 3. Stačí, ak budú písať dvojice čísel, napr. 15, 5.
6/4 Žiaci pozorujú postupnosti čísel, zistia pravidlo týchto postupností a doplnia po
7 chýbajúcich čísel.
Poznámka: Vo všetkých postupnostiach sú vzostupne zoradené násobky čísel a, 5 b, 3 c, 6
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d, 4.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 6
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Metodický postup, didaktické poznámky
6/5 Žiaci si prekreslia tabuľku do zošita a doplnia chýbajúce údaje. Dopĺňajú počet
bábik a počet vrkočov. Násobia a delia číslom 2, lebo v zadaní je uvedená
informácia, že každá bábika má 2 vrkoče.
6/6 Žiaci napíšu sedemnásobok daných čísel.
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.
6/7 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie. Zostavia príklad, vypočítajú ho,
môžu urobiť i skúšku správnosti a napíšu stručnú odpoveď.
6/8 Žiaci riešia slovnú úlohu s dvoma otázkami. Najprv zistia cenu 1 žuvačky – delia,
potom vypočítajú cenu 10 žuvačiek – násobia.
6/9 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť(deliť
v obore násobilky) a až potom začnú riešiť.
6/10 Pred samotným riešením úlohy si spoločne zopakujeme, aké sú to párne čísla.
Dôležité je pozorne si prečítať zadanie úlohy. Napriek tomu, že je kocka označená
bodkami 1 až 6, pri hádzaní vždy padne len iný párny počet, to znamená čísla 2, 4,
6. Ak chceme mať istotu, že padne počet 4, musíme hodiť kockou 3 – krát.
6/11 Žiaci riešia úlohu s časom. Pripomenieme si, že 1 hodina má 60 minút. Pri
riešení si môžu žiaci pomôcť papierovými modelmi peňazí. Môžu ju však riešiť
i spamäti. Z údaju 9 a pol hodiny uberú štvrť hodinu a pridajú ju k trištvrte na sedem
tak, aby bolo sedem hodín a dopočítajú zvyšný čas 9 a štvrť hodiny.
Riešenie:16:15 (štvrť na päť popoludní)

Kontextová úloha
Žiaci sa tu po prvýkrát stretávajú s takýmto typom úlohy. Úloha obsahuje text
s rôznymi údajmi. Žiaci si úlohu musia pozorne prečítať. Následne odpovedajú na
otázky uvedené za textom. Uvedený typ úloh sme zaradili preto, aby sa žiaci naučili
orientovať i v dlhších textoch a hľadali v nich matematické informácie. Tento typ
úloh je užitočný i pri príprave na rôzne testovania z matematiky.
1. Žiaci najprv vyhľadajú v texte informáciu o čase potrebnom na zvládnutie
trasy z Krahúľ do Kremnice (1.15 hod) a aj späť (1.45 hod). Žiaci sčítajú
tieto dva údaje. Hodiny sčítajú s hodinami a minúty s minútami. Po sčítaní
minút premenia minúty na hodiny (60 min = 1 hod) a sčítajú všetko spolu.
Riešenie:3 hodiny

2.

Žiaci najprv vyhľadajú v texte informáciu o výške vyhliadkovej veže (14
metrov). Potom zisťujú, koľko dvojmetrových tyčí bleskozvodu by malo
rovnakú výšku ako veža. Pri riešení môžu využiť znázornenie modelmi,
napr. paličky, špaljle.

Riešenie: 7 dvojmetrových tyčí

3.

Didaktická hra

Žiaci najprv zistia v texte nadmorskú výšku Krahuľského štítu a potom
vyhľadajú v encyklopédiách alebo na internete aspoň tri slovenské vrchy
s väčšou nadmorskou výškou.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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.

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 10
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 74, PZ 1. časť, strana 2
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Geometria a meranie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
štvorcová sieť
 rysovanie v štvorcovej sieti
dĺžka úsečky v milimetroch
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou
dĺžka, šírka, meranie
na milimetre)
jednotky dĺžky: milimeter, centimeter
 porovnať jednotky dĺžky
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
 identifikovať vrcholy v geometrických útvaroch
označovanie vrcholov v geometrických útvaroch
 identifikovať vrcholy, hrany a steny kocky
vrchol, hrana a stena kocky
 odhadnúť dĺžku úsečky
stavba z kociek, plán stavby z kociek
 postaviť stavbu z kociek na základe plánu
odhadovaná a skutočná dĺžka
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 74
Opakovanie učiva 3. ročníka –
rysovanie, práca v štvorcovej sieti

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

Hlavný motív strany: zrkadlo
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zrkadlách, kde všade sa
nachádzajú, na čo nám slúžia. Žiaci si zopakujú pravidlá rysovania, rysujú úsečky,
merajú, zapisujú a porovnávajú dĺžky úsečiek, robia odhad dĺžok úsečiek, 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.

74/4 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti dvakrát dlhšie úsečky, ako sú v ilustrácii. Môžu
si pomôcť násobením počtu štvorčekov, cez ktoré prechádza úsečka. Žiaci úsečky
farebne odlišujú. Môžu si narysovať i pôvodné úsečky.
74/5 Žiaci najprv odhadnú dĺžku každej úsečky v centimetroch. Potom svoj odhad
overia meraním v milimetroch.
Poznámka: Úsečkového hada si môžu narysovať do zošita.

74/6 Žiaci stavajú stavbu z kociek. Postupujú podľa plánov. Pri stavaní postupujú
zľava doprava, pridávajú kocky.
74/7 Žiaci najprv odhadnú dĺžku školskej tabule a potom svoj odhad overia meraním
s presnosťou na centimetre.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Žiaci si môžu zadávať medzi sebou podobné úlohy na odhad. Napríklad: Odhadni dĺžku
lavice, šírku dverí, šírku okna...

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 2
Opakovanie učiva 3. ročníka –
rysovanie, práca v štvorcovej sieti

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 opakovanie učiva 3. ročníka. Žiaci na nej riešia rôzne typy
geometrických úloh. Rysujú v štvorcovej sieti, vytvárajú zrkadlový obraz, pracujú
s geometrickými útvarmi, na polpriamkach vyznačujú úsečky, vyfarbujú geometrický
vzor a rysujú obraz kocky. Pri práci si opakujú pravidlá rysovania (čistota, presnosť,
vhodné rysovacie potreby, hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej úlohe žiaci pozorujú časť narysovaných obrázkov v štvorcovej sieti.
Dorysujú druhú časť každého obrázka tak, aby vyzerala ako obraz v zrkadle.
Obrázky následne vyfarbia.
Poznámka: Žiaci sa pripravujú na riešenie úloh s osovou súmernosťou. Pojem osová súmernosť
nepoužívame.

V druhej úlohe žiaci pomenujú geometrické útvary. Označia vrcholy geometrických
útvarov veľkými tlačenými písmenami. Pomenujú každú stranu a vyznačia ju vždy
inou farbou.
V tretej úlohe žiaci vyznačujú na polpriamkach úsečky s danými dĺžkami. Na jednej
polpriamke môže byť len jedna úsečka. Dĺžka každej úsečky je vyjadrená
v zmiešaných jednotkách dĺžky (v cm aj mm). Dbáme na presnosť pri vyznačovaní
úsečiek na polpriamkach.
V štvrtej úlohe žiaci rysujú priamku k a vyznačujú na nej body podľa zadania. Body
A, B, C, D, E, F majú medzi sebou rôzne vzdialenosti. Vzdialenosť je určená v cm
a v mm. Pri vyznačovaní bodov dbáme na presnosť.
Poznámka: Žiaci majú viac možností vyznačenia jednotlivých bodov, úloha má viac správnych riešení.
Napríklad bod B môžu vyznačiť vpravo alebo vľavo od bodu A (v oboch prípadoch môžu splniť
podmienku, že bod B bude vzdialený od bodu A 10 mm), bod C môžu vyznačiť vpravo alebo vľavo od
bodu B (v oboch prípadoch môžu splniť podmienku, že bude od bodu B vzdialený 20 mm) a pod.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci pozorujú vzor a pokračujú vo vyfarbovaní. Úloha je náročná na
priestorovú predstavivosť a pozornosť.
V šiestej úlohe žiaci spájajú vyznačené body tak, aby vznikol obraz kocky. Po
narysovaní kocky vyfarbia každú stenu inou farbou. Pri práci si pomáhajú malým
modelom kocky. Úloha je náročná na priestorovú orientáciu a pozornosť.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k žiakom 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 11
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 7
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 vzostupne
aplikačné úlohy
 vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5... 10 zostupne
 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie
v číselnom obore do 100
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 7
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Indiáni
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o Indiánoch, ich spôsobe života,
filmoch a rozprávkach o Indiánoch a pod. Prípadne využijeme na motiváciu
kontextovú úlohu. Strana je zameraná na zopakovanie násobenia a delenia v obore
násobilky, riešenie slovných úloh. Žiaci dopĺňajú znaky v postupnostiach, pracujú
s násobkami čísel, riešia úlohu s časom, sčitujú a odčituj do 100, porovnávajú čísla
podľa veľkosti.
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.

7/1 Žiaci vyberajú zo skupiny čísel len čísla, ktoré sú násobkami čísla 8 a píšu ich
do zošita.
7/2 Žiaci v úlohe porovnávajú podielom. Najprv zistia počet kociek v ľavej i pravej
stavbe. Potom porovnajú, koľkokrát viac je kociek v pravej stavbe ako v ľavej.
Riešenie: V pravej stavbe je 3-krát viac kociek ako v ľavej (pravá stavba – 24 kociek, ľavá stavba – 8
kociek).

7/3 Pri riešení si žiaci môžu pomôcť tak, že súčet vydelia počtom rovnakých
symbolov (sčítancov).
7/4 Pred samotným riešením úlohy je vhodné zopakovať si, že 1 minúta má 60
sekúnd.
a, Žiaci zistia, že za 1 minútu prejde križovatkou (60 : 6 = 10) 10 áut. Za dve minúty
prejde 2. 10 = 20 áut.
b, 60 áut prejde križovatkou (60 : 10 = 6) za 6 minút.
7/5 Žiaci vypočítajú najskôr príklady na ľavej i pravej strany. Výsledky porovnajú
pomocou znakov >, <, =.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 7
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov didaktickú 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.
7/6 Žiaci napíšu násobky daných čísel, pozorujú a vyznačia spoločné násobky.
7/7 Žiaci pozorujú postupnosť, identifikujú pravidlo postupnosti a doplnia ľubovoľný
počet znakov.
7/8 Žiaci delia v obore násobilky spamäti. Správnosť riešenia overia pomocou
skúšky správnosti násobením.
Kontextová úloha
1. Žiaci usporiadajú uvedené zjazdovky podľa veľkosti vzostupne.
2. Najskôr si nájdu v texte celkovú dĺžku zjazdoviek. Potom určia polovicu
z tejto dĺžky a porovnajú tento údaj s údajom pri zasnežovaných trasách
umelým snehom.
Riešenie: Celková dĺžka zjazdoviek je 5 530 m(polovica je 2 765 m). Umelým snehom nie je
zasnežovaná viac ako polovica zjazdoviek(2 460 < 2 765).

3.

Didaktická hra

Žiaci pozorujú vzdialenosti do Ski Mlynky z Prešova a z Popradu a zistia,
ktorá trasa je kratšia a o koľko kilometrov z jedného mesta ako z druhého.
4. Žiaci nájdu údaj, odkedy dokedy je stredisko v prevádzke. Vyjadria, koľko
je to mesiacov v roku.
5. Najprv vypočítajú, koľko bude turistov v jednej skupine 10 . 45 = 450
turistov. Potom zistia, koľko turistov bude v troch skupinách. 450 + 450 +
450 = 1 350 turistov. Pri počítaní si môžu pomôcť kalkulačkou.
6. Žiaci zistia, z ktorého mesta je bližšie do lyžiarskeho strediska a o koľko
kilometrov ako z druhého.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
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, obci, na vychádzke, na exkurzii,
voľnočasových aktivitách.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 12
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 8
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky a tisícky podľa
pravidlá zaokrúhľovania
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
zaokrúhľovania čísla na desiatky
 využívať tabuľku ako nástroj riešenia úloh
znak zaokrúhľovania
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 8
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Cestovanie po Slovensku
Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor, prezentácia, interaktívne
vyučovanie o cestovaní, výletoch, poznávaní častí a regiónov Slovenska. Strana je
zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia v obore násobilky do 100, odčítania v obore do 100
a zaokrúhľovanie na desiatky, 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.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 8
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
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V prvej úlohe žiaci pozorujú tabuľku s príkladmi. Najprv by mali vyriešiť všetky
príklady a potom vyznačiť cesty v tabuľke podľa daných podmienok. Pri
vyznačovaní v tabuľke si musia prečítať aj pokyn sprievodnej postavičky Skočka.
V úlohe sa uplatňuje integrácia s vlastivedou.
V druhej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie. Precvičujú si pamäťové spoje
v obore násobilky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť (zopakovať si z 3. ročníka) žiakov hru, báseň, riekanku,
pesničku spojenú s pohybom a násobením, resp. delením, ktorou sa preruší a
zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení pokračujeme
v začatej práci.
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie v obore do 100. V poslednom stĺpci
zaokrúhľujú výsledky na desiatky podľa pravidiel zaokrúhľovania.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú plody do tabuľky za daných podmienok (v riadku ani
v stĺpci sa nesmie plod opakovať). Odporúčame, aby si žiaci nakreslili obrysy plodov
obyčajnou ceruzkou a po kontrole (ak bude riešenie správne) ich obtiahli a vyfarbili.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Úloha má kombinatorický charakter. Žiaci si jej riešením precvičujú pozornosť
a orientáciu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 13
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 8
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
párne a nepárne čísla
čísel, znakov, symbolov
pravidlo vytvárania postupnosti
 na základe identifikovaného pravidla doplniť do
pravidlo, symbol
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov
delenie podľa obsahu
 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí
delenie na rovnaké časti
 rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti
jedna časť celku
 pomenovať jednu časť celku
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
otázka a odpoveď slovnej úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
aplikačné úlohy
 k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď
 vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v bore
násobilky do 100
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 8
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Slovensko
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o Slovensku – o našej krajine,
našich horách, našom obyvateľstve a pod. Strana je zameraná na zopakovanie
násobenia a delenia v obore násobilky, riešenie slovných úloh. Žiaci dopĺňajú čísla
v postupnostiach, pracujú s násobkami čísel, overujú správnosť vyriešených
príkladov, určujú časť z celku, riešia úlohu s časom, riešia reťazové príklady,
porovnávajú čísla podľa veľkosti.
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.

8/1 Žiaci pozorujú postupnosť čísel, identifikujú pravidlo postupnosti a doplnia osem
nasledujúcich čísel v každej postupnosti.
Poznámka: Vo všetkých postupnostiach sú zoradené násobky čísel zostupne: a, 7

b, 2 c, 9

d, 8.

8/2 Žiaci najprv zistia počet predmetov v každej skupine. Potom zistia, či je zistený
počet deliteľný číslom 4, resp. či je násobkom čísla 4.
Riešenie: pastelky – 16 (dajú sa rozdeliť štyrom deťom), mince – 16 (dajú sa rozdeliť štyrom deťom),
kvety – 18 (nedajú sa rozdeliť štyrom deťom, treba pridať 2 kvety), kocky – 10 (nedajú sa rozdeliť štyrom
deťom, treba pridať 2 kocky).
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 8
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Metodický postup, didaktické poznámky
8/3 Žiaci najprv zistia počet predmetov v každej skupine. Potom určia tretinu
z každého počtu. Pri riešení si môžu pomôcť delením daného počtu číslom 3.
8/4 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (zisťovať
pravdu, nepravdu, resp. či sú príklady vypočítané správne alebo nesprávne) a až
potom začnú riešiť. Nesprávne vypočítané príklady môžu žiaci opraviť a napísať ich
správne do zošita.
8/5 K štyrom príkladom vytvoria žiaci slovné úlohy, vypočítajú ich a zostavia krátku
odpoveď.
8/6 Žiaci riešia úlohu tvorenú dvoma otázkami: najprv vypíšu zo skupiny čísel len
čísla, ktoré sú násobkami čísla 6 a potom roztriedia tieto čísla na párne a nepárne
(môžu ich farebne odlíšiť).
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.
8/7 Úloha je pre žiakov náročnejšia. Môžeme ju riešiť spoločne. Najprv musíme
nájsť spoločné delitele pre obe čísla a potom z nich vybrať najmenšie. Vypíšeme si
najprv delitele čísla 24 a potom delitele čísla 18.
Poznámka: Pojem spoločný deliteľ nepoužívame.
Riešenie: 24 (delitele 2, 3, 4, 6, 8), 18 (delitele 2, 3, 6, 9). Najmenší spoločný deliteľ je číslo 2.

8/8 Žiaci riešia úlohu, ktorá je malým matematickým chytákom. Zvedie ich k tomu,
že budú chcieť násobiť. Všetky tričká však schnú rovnaký čas a to 35 minút. Čas
schnutia nezávisí na počte tričiek. 10 tričiek teda uschne za 35 minút.
8/9 Žiaci počítajú matematické reťazovky, násobia, delia, sčitujú, odčitujú.
8/10 Keďže mama je štyrikrát staršia ako jej dcéra. Dcéra bude štyrikrát mladšia ako
mama. Žiaci budú teda riešiť príklad na delenie.
8/11 Žiaci riešia nerovnice na propedeutickej úrovni. Najprv vypočítajú príklady na
násobenie a potom doplnia štyri čísla tak, aby platila nerovnosť.
8/12 Žiaci riešia logickú úlohu s orientáciou v čase. Pri riešení úlohy si môžu žiaci
pomôcť kalendárom.
Riešenie: streda

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
vnútropredmetovej (na geometrii), medzipredmetovej integrácie, v prírode, obci, na
vychádzke, na exkurzii.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 14
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 9
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
operácia delenia znak : - delené
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
delenie použitím zautomatizovaného spoja
spamäti
násobky čísel
 rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí
delenie podľa obsahu
 využívať tabuľku ako nástroj riešenia úloh
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 9
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Slovensko
Práci na strane by mal predchádzať motivačný rozhovor o zbere úrody na jeseň,
oberačke. Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Precvičovanie
prebratých spojov násobenia a delenia v obore násobilky do 100 a riešenie slovnej
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 delia daný počet ovocia a zeleniny v skupinách ľubovoľným
spôsobom. Každé dieťa musí mať rovnaký počet ovocia a zeleniny. Úloha má rôzne
riešenia. Napríklad: 24 jabĺk: 3 deti – jedno dostane 8 jabĺk, 18 tekvíc: 2 deti – jedno
dostane 9 tekvíc atď.
V druhej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na násobenie. Môžu zostaviť zápis
(nepovinný údaj v 3. ročníku), príklad, vypočítajú ho a napíšu odpoveď. Úlohu môžu
riešiť dvomi spôsobmi:
1. spôsob: 5 . 6 = 30, 10 . 6 = 60, 30 + 60 = 90
2. spôsob: 5 + 10 = 15, 15 . 6 = 90. Toto riešenie je náročné, od žiakov ho
nevyžadujeme. Ak sa však stane, že niektorí žiaci budú mať úlohu vyriešenú týmto
spôsobom, oceníme ich za to.
Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. Skúšku
správnosti urobia na papier.
Poznámka: V texte úloh sa nachádzajú údaje, ktoré sú pre jej riešenie nepodstatné (malá debna, veľká
debna). Slúžia na lepšiu predstavu o úlohe a na prípadné znázornenie úlohy.

Relaxačná chvíľka
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Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť (zopakovať) žiakov didaktickú 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.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Práca s PZ 1. časť, strana 9
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci riešia úlohy na delenie. Porovnávajú výsledok v ľavom stĺpci s
výsledkom v pravom stĺpci pomocou relačných znakov <, > alebo =.
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do pyramíd na násobenie. Precvičujú si známe
spoje násobenia. Postupujú od spodnej časti každej pyramídy, susedné čísla
násobia.
V piatej úlohe žiaci pozorujú obrázok a dokresľujú, čo na jednotlivých veciach na
obrázku chýba. Precvičujú si pozornosť.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
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.
Najvhodnejší spôsob je aplikácia v reálnych situáciách, kedy využije žiak násobenie
a delenie. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 15
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 74, PZ 1. časť, strana 3
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Geometria a meranie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
štvorcová sieť
 práca v štvorcovej sieti
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti
 narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti
dĺžka úsečky v milimetroch
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
milimetre)
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
vrchol, hrana a stena kocky
 identifikovať vrcholy, hrany a steny kocky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 74
Opakovanie učiva 3. ročníka –
rysovanie, práca v štvorcovej sieti,
pravidlá rysovania

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 3
Opakovanie učiva 3. ročníka – práca
v štvorcovej sieti
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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: Narodeninová oslava
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o významných udalostiach
v rodine, narodeninách, prípravách na oslavu, oslave, darčekoch a pod.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Žiaci si zopakujú pravidlá
rysovania, rysujú priamky, pracujú so stavbami z kociek, rysujú v štvorcovej sieti
štvorce.
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.

74/8 Predtým než žiaci začnú rysovať štvorce v štvorcovej sieti, zistia dĺžky strán
štvorcov. Pomôžu si tak, že čísla (počty štvorčekov) zapíšu ako súčin rovnakých
činiteľov (počet riadkov alebo stĺpcov v rysovanom štvorci).
74/9 a, Žiaci rysujú podľa pokynov.
b, Žiaci najprv narysujú úsečku a potom ju odmerajú s presnosťou na milimetre.
74/10 Žiaci určia počet vrcholov, hrán a stien vyobrazenej kocky.
74/11 Spoločne si zopakujeme zásady rysovania z nižších ročníkov.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť/zopakovať žiakom didaktickú hru, báseň, riekanku, pesničku
spojenú s pohybom, príp. inú aktivitu, ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine
podľa situácie v triede. Po jej skončení pokračujeme v začatej práci.
Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Žiaci na nej riešia rôzne typy
geometrických úloh. Kreslia v štvorcovej sieti, zmenšujú v štvorcovej sieti,
vyznačujú body na polpriamkach, pracujú s bodovou sieťou a vypĺňajú plochu. Pri
práci si opakujú pravidlá rysovania (čistota, presnosť, vhodné rysovacie potreby,
hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej 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 zadanie.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia (žiakom vzniknú vyfarbením plochy rôzneho tvaru).

Doplňujúce zadanie: Žiakom môžeme zadať pokyn narysovať štvorce zo 4, 9, 16,
25 štvorčekov alebo obdĺžniky z 2, 4, 6, 8, 10 štvorčekov. Prácou v štvorcovej sieti
si precvičujú pozornosť a orientáciu.
V druhej úlohe žiaci pozorujú obrázok torty vo veľkej štvorcovej sieti a potom ho
rysujú do malej štvorcovej siete. Pri rysovaní pozorujú dĺžku úsečiek vo veľkej
štvorcovej sieti (počet štvorčekov), všímajú si i smer rysovaných čiar (zvislý,
vodorovný, šikmý). Zmenšovaním v štvorcovej sieti si precvičujú pozornosť
a orientáciu.
V tretej úlohe žiaci rysujú polpriamku AB. Vyznačia bod C, ktorý nepatrí polpriamke
AB (neleží na polpriamke AB), a bod D, ktorý patrí polpriamke AB (leží na
polpriamke AB).
V štvrtej úlohe žiaci pracujú v bodovej sieti. Spájajú body čiarami podľa vzoru tak,
aby vznikol vždy iný obrázok alebo vzor. Počet čiar nemusí byť v každom obrázku
rovnaký.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia (žiakom vzniknú spájaním bodov rôzne tvary).

V piatej úlohe žiaci kreslením vkladajú dieliky do nevyfarbenej časti štvorcovej siete
tak, aby sa všetky zmestili a aby žiadna časť neprečnievala.
Je vhodné, aby úlohu riešili najprv len jemným farebným označením štvorčekov
(prípadne bodkou), ktoré chcú vyfarbiť, a až po overení správnosti riešenia plochy
vyfarbili.
Poznámka: Celú úlohu s dielikmi na vystrihovanie môžu žiaci nájsť aj na www.aitec.sk.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 16
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 10
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Násobenie a delenie v obore násobilky, čísla do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
operácia násobenia, znak . - krát,
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
100 spamäti
násobky čísel
 využívať tabuľku ako nástroj riešenia úloh
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina
 pomenovať jednu časť celku
pravidlá zaokrúhľovania
 zaokrúhliť čísla na desiatky, stovky a tisícky podľa
zaokrúhľovanie čísla na stovky a tisícky
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať
znak zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 10
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100

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

Hlavný motív strany: Rôzne povolania
Prácu na strane motivujeme rozhovorom, rozprávaním na danú tému. Strana je
zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Precvičovanie prebratých spojov
násobenia a delenia v obore násobilky do 100, zaokrúhľovanie trojciferných čísel
na stovky a štvorciferných čísel na tisícky, vyznačovanie čísel na číselnej osi
a vyznačovanie častí celku.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci riešia úlohu s tabuľkou. V prvom riadku tabuľky je zapísaný počet
stavieb a na základe tohto údaju počítajú úlohy a dopĺňajú chýbajúce údaje. V časti
úlohy b) je úlohou žiakov vymyslieť a do tabuľky zaznačiť podobnú úlohu.
Poznámka: Riešením tohto typu úloh sa žiaci pripravujú na riešenie úloh na priamu úmeru.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 10
Opakovanie učiva 3. ročníka –
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100, zaokrúhľovanie
čísel v obore do 10 000
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V druhej úlohe žiaci zo štvorice daných čísel tvoria štyri úlohy na násobenie podľa
vzoru a správne ich vypočítajú.
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 pracujú s číselnou osou. Vyznačujú na nej násobky čísla 9 pričom
musia dodržať dané podmienky, vyznačujú čísla, ktoré sú väčšie ako 18 a zároveň
menšie ako 81.
V štvrtej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na stovky a na tisícky podľa známeho
algoritmu. Riešením úlohy si opakujú rády trojciferných a štvorciferných čísel.
V piatej úlohe žiaci pracujú so štvorcovou sieťou. Žiaci vyfarbujú alebo vyznačujú
v obdĺžnikoch a na rovných čiarach dané časti celku. Doplňujúca úloha: práca
v štvorčekovom zošite – rysovanie útvarov a následné vyfarbovanie na časti celku
podľa zadania pedagóga, resp. spolužiaka.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, na vychádzke, na exkurzii.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 17
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 9, PZ 1. časť, strana 11
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
 napísať a prečítať číslo
číslo, štvorciferné číslo
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
číselný rad
a štvorciferné číslo
vzostupný a zostupný číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
jednotky, desiatky stovky, tisícky
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad
rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a desiatok;
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a stoviek;
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo
štvorciferné : na súčet jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok)
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne a zostupne
väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
pomocou relačných znakov >, <, =
tabuľka
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni
 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
manipulácie a znázorňovania)
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 na základe identifikovaného pravidla postupnosti
pravidlo vytvárania postupnosti
doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov,
symbolov
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 9
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
čísel do 10 000

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

Hlavný motív strany: Ako sa správne pozdraviť?
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o slušnom správaní sa,
pozdravoch, keď stretneme kamaráta, dospelého, známeho, neznámeho
človeka pod. Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa
tu úlohy na usporiadanie čísel, zápis čísel v obore do 10 000 a porovnávanie
relačnými znakmi. Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v postupnostiach, zapisujú čísla
v obore do 10 000, rozkladajú čísla ako súčet, orientujú sa v číselnom rade, pracujú
s peniazmi, riešia kombinatorickú úlohu.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

9/1 Žiaci si najprv prekreslia schémy do zošita a zistia smer, v ktorom budú dopĺňať
chýbajúce čísla do postupnosti. Potom identifikujú pravidlo v každej postupnosti
a dopíšu chýbajúce čísla. Úlohu môžu riešiť aj ústne.
9/2 Žiaci zapisujú trojciferné čísla ako súčet stoviek, desiatok a jednotiek. Pracujú
podľa vzoru.
9/3 Žiaci prečítajú číslovky zapísané slovom a zapíšu ich číslom do zošita.
9/4 Žiaci si precvičujú porovnávanie pomocou relačných znakov.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
9/5 Žiaci píšu súčet stoviek, desiatok a jednotiek ako trojciferné čísla. Pri riešení
musia byť pozorní, niektoré rády sú poprehadzované.
9/6 Žiaci usporiadajú dané čísla podľa veľkosti, od najmenšieho po najväčšie.
Poznámka: Úloha si vyžaduje, aby boli žiaci pri riešení obzvlášť pozorní, lebo všetky čísla obsahujú tie
isté číslice, len sú na inej pozícii rádu.

9/7 Žiaci zapisujú nasporené sumy číslom. Môžu pracovať s papierovými modelmi
peňazí.
9/8 Žiaci tvoria ľubovoľné jednociferné, dvojciferné, trojciferné čísla.
Poznámka: Úlohu môžeme rozšíriť o zadanie – na pozícii daného rádu musí byť číslo..., ciferný súčet
číslic v čísle musí byť...

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 11
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
čísel do 10 000

Didaktická hra

9/9 Žiaci skladajú trojciferné čísla z daných počtov stoviek, desiatok a jednotiek.
9/10 Keďže mama je štyrikrát staršia ako jej dcéra. Dcéra bude štyrikrát mladšia ako
mama. Žiaci budú teda riešiť príklad na delenie.
9/11 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Štyrom priateľom môžu
dať mená a môžu určovať kombinácie podľa určitej schémy.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť/zopakovať žiakom didaktickú 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 na tému rôzne povolania –
na stavbe. Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu
úlohy na usporiadanie čísel, zápis čísel v obore do 10 000 a porovnávanie relačnými
znakmi. Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v radoch čísel, zapisujú čísla v obore do 10
000, porovnávajú čísla, orientujú sa v číselnom rade, opakujú si celé desiatky
pridávaním po desať.
2 /1, 2, 3, 4
Na strane sa nachádzajú rôzne typy úloh zakomponované do celostranovej
ilustrácie kombinovanej s fotografiami. Ilustrácia slúži na motiváciu – na stavbe.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú do krúžkov chýbajúce čísla v číselných radoch v obore
do 1 000 (trojciferné čísla v vzostupnom číselnom rade a zostupnom číselnom rade
celé stovky). Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napríklad číselnou
osou, číselným pásom a podobne. V druhej úlohe zapisujú číslovky číslom a v tretej
porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou relačných znakov >, < alebo =.
V štvrtej úlohe pracujú s tabuľkou, do ktorej dopĺňajú čísla (v smere šípok), ktoré
zväčšujú vždy o desať. Riešením úlohy si žiaci precvičujú pozornosť a orientáciu.
Doplnkovou úlohou môže byť dokresľovanie podľa pokynov s využitím pojmov
orientácie a polohy. Napríklad: Dokresli slnko nad budovu. Dokresli pod budovu psa.
Dokresli popri ceste stromy..., resp. pokyny viažuce sa na precvičenie učiva
vlastivedy, Dokresli slnko na sever...
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 18
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 10, PZ 1. časť, strana 12
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
 napísať a prečítať číslo
číslo, štvorciferné číslo
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
číselný rad
a štvorciferné číslo
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
 orientovať sa v číselnom rade
hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný
 zobraziť číslo na číselnej osi
číselná os
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad
 rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky vzostupný a zostupný číselný rad
jednotky, desiatky stovky, tisícky
a tisícky
rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a desiatok;
 zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a stoviek;
štvorciferné číslo
štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok)
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne a zostupne
väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
pomocou relačných znakov >, <, =
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti pravidlo vytvárania postupnosti
 identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
pravidlo, symbol
čísel, znakov, symbolov
systém pri vypisovaní dvojciferných (trojciferných,
 na základe identifikovaného pravidla postupnosti
štvorciferných) čísel
doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov,
aplikačné úlohy
symbolov
 vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych
dvojciferných (trojciferných, štvorciferných) čísel
z množiny číslic
 vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné )
čísla z množiny čísel
 určiť čas na ručičkových hodinách
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 10
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
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: Peniaze ako platidlo
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o peniazoch, spôsobe ich využitia,
ich význame, a pod. Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka.
Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie čísel, zápis čísel v obore do 10 000
a porovnávanie relačnými znakmi. Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v číselných
radoch, zapisujú čísla v obore do 10 000, rozkladajú čísla ako súčet, riešia

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
kombinatorickú úlohu, opakujú si známe spoje sčítania a odčítania, orientujú sa v
číselnom rade, pracujú s peniazmi, riešia úlohy s časom.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

10/1 Žiaci zapisujú dané štvorciferné čísla ako súčet tisícok, stoviek, desiatok
a jednotiek. Pracujú podľa vzoru.
10/2 Žiaci porovnávajú čísla do 10 000 pomocou znakov >, < alebo =.
10/3 Žiaci riešia kombinatorickú úlohu, pracujú podľa pokynov. V časti a) tvoria
z daných číslic (9, 2, 6) všetky dvojciferné čísla. V časti b) tvoria z daných číslic (7,
0, 1, 6) všetky trojciferné čísla. Každú číslicu môžu v čísle použiť len raz.
Poznámka: Je vhodné, aby žiaci netvorili čísla náhodne, ale aby mali pri tvorení čísel systém.

10/4 Žiaci píšu súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek ako štvorciferné čísla. Pri
riešení musia byť pozorní, niektoré rády sú poprehadzované.
10/5 Žiaci vymenujú ďalších 5 čísel, ktoré nasledujú v každom číselnom rade.
Celé číselné postupnosti môžu zapísať do zošita. Pri riešení si môžu pomôcť
správnou číselnou osou. Poznámka: Číselná os je dobrá pomôcka najmä pri
prechodoch cez celé desiatky a celé stovky. Môže slúžiť aj ako kontrola riešenia.
10/6 Žiaci usporiadajú čísla podľa veľkosti.
10/7 Žiaci riešia úlohu ako bleskovku. Súťažia, kto vypočíta príklady najrýchlejšie.
Počítajú v smere, ktorý určujú šípky. Píšu len výsledky príkladov.
10/8 Žiaci pracujú s papierovými modelmi peňazí. Pomocou nich rozdeľujú sumy na
dve rovnaké časti. Rozmieňajú peniaze dovtedy, kým na každej z dvoch kôpok nie
je rovnaká suma.
Poznámka: Napríklad sumu (zo vzoru) 150 € najprv znázornia ako 100 € a 50 €. Tieto dve bankovky sa
nedajú rozdeliť na dve kôpky tak, aby bolo na oboch rovnako. Tak si 100-eurovú bankovku rozmenia na
dve 50-eurové bankovky a 50-eurovú bankovku si rozmenia na dve 20-eurové bankovky a jednu 10eurovú bankovku. 10-eurovú bankovku si potom ešte rozmenia na dve 5-eurové bankovky, aby mohli
celú sumu rozdeliť na dve kôpky s rovnakou sumou.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 12
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
čísel do 10 000

10/9 Žiaci dopĺňajú čísla hneď pred a hneď za daným číslom.
10/10 Žiaci riešia úlohu s časom. Určujú, aký je zobrazený čas na ciferníkoch hodín.
Určujú, koľko je hodín, minút a sekúnd.
10/11 Žiaci riešia slovnú úlohu motivovanú časom.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť/zopakovať žiakom 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 začneme motivačným rozhovorom (resp. prezentáciou,
interaktívnym vyučovaním a pod.) o Slovensku. Strana je zameraná na opakovanie
učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie čísel a zápis čísel v obore
do 10 000. Žiaci tvoria, čítajú, píšu a rozlišujú prirodzené čísla v obore do 10 000,
precvičujú si počet počítaním po 100, po 10, orientáciu v číselnom rade a na číselnej
osi, vyznačujú čísla na číselnej osi, hľadajú pravidlo postupnosti a dopĺňajú ďalšie
čísla do postupnosti.
V prvej úlohe a), b) Žiaci tvoria z daných číslic trojciferné a štvorciferné čísla podľa
pokynov, pričom musia dodržať podmienku, že číslice sa nesmú v jednom čísle
opakovať.
V druhej úlohe žiaci zisťujú počet vo vrecúškach a balíčkoch a zapíšu ho podľa
vzoru.
V tretej úlohe žiaci pracujú s číselnou osou. Vyznačujú na nej dané čísla. Opakujú
si pojmy usporiadania.
Poznámka: Je vhodné, aby úlohu riešili žiaci v spolupráci s pedagógom. Dôležitá je spätná väzba –
pokračovanie v pracovnom zošite je podmienené úspešným zvládnutím tejto úlohy (pochopením
a zvládnutím orientácie na číselnej osi).
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú a dopĺňajú číselné postupnosti. Pomáhajú si
ľubovoľným spôsobom, napríklad pripočítaním, odpočítaním daného čísla – na
číselnej osi, na číselnom páse, na prstoch (dopočítaním), na počítadle...
Poznámka: Pred riešením musia nájsť jednoduché pravidlo postupnosti.

V piatej úlohe žiaci pozorujú číselné rady a usporiadajú ich vzostupne. Začínajú
vždy najväčším číslom. Precvičujú si pozornosť a orientáciu. Upevňujú si poznatky
o usporiadaní čísel.
Poznámka: Žiaci si pri usporiadaní čísel môžu pomôcť škrtaním použitých čísel.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, na vychádzke, na exkurzii.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 19
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 13
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
 napísať a prečítať číslo
číslo, štvorciferné číslo
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
číselný rad
a štvorciferné číslo
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
 orientovať sa v číselnom rade
hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný
 zobraziť číslo na číselnej osi
číselná os
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad
vzostupný a zostupný číselný rad
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne a zostupne
jednotky, desiatky stovky, tisícky
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
pomocou relačných znakov >, <, =
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 13
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
čísel do 10 000

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 13
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
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: Spoznávame Slovensko
Prácu motivujeme rozhovorom na danú tému. Strana je zameraná na opakovanie
učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie a porovnávanie čísel do
10 000, upevňovanie poznatkov o číselnom rade (pojmy usporiadania), čítanie a
písanie čísel do 10 000.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci dopĺňajú čísla, ktoré sú hneď pred a hneď za daným číslom.
Pomáhajú si číselnou osou. Riešením úlohy si opakujú pojmy usporiadania.
V druhej úlohe žiaci usporiadajú trojciferné čísla podľa veľkosti. a) Žiaci usporiadajú
trojciferné čísla vzostupne, tvoria vzostupné číselné rady. b) Žiaci usporiadajú
trojciferné čísla zostupne, tvoria zostupné číselné rady. Doplnené číslo môžu
preškrtnúť. Riešením úlohy si precvičujú číselné rady.
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 do tabuliek chýbajúce čísla v smere šípok. Opakujú si
číselné rady v danom obore. Precvičujú si pozornosť a orientáciu.
V štvrtej úlohe žiaci porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou relačných znakov
<, > alebo =. Dodržiavajú pravidlá o porovnávaní čísel

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 20
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 4, 5
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Geometria a meranie
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
štvorcová sieť
 práca v štvorcovej sieti
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v štvorcovej sieti
 správne použiť a označiť jednotky dĺžky
jednotky dĺžky: milimeter, centimeter
 porovnať jednotky dĺžky
dĺžka úsečky v milimetroch
 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej rysovacej
milimetre)
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní
 osvojiť si a použiť základné zásady rysovania
stavba z kociek, plán stavby z kociek
 postaviť stavbu z kociek na základe plánu
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 4
Opakovanie učiva 3. ročníka – práca
so štvorcovej sieti, jednotky dĺžky,
geometrické útvary

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

Hlavný motív strany: Rozprávky
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o obľúbených rozprávkach. Na
motiváciu môžeme využiť prvú úlohu (rozprávka o drakov). Na tejto strane žiaci
pracujú so štvorcovou sieťou, dopĺňajú údaje do danej dĺžky a s rovinnými útvarmi.
Riešia kombinatorickú úlohu. Pri práci si opakujú pravidlá rysovania (čistota,
presnosť, vhodné rysovacie potreby, hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
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 podľa legendy správny štvorec a vyfarbia ho. Vyfarbením
vznikne obrázok hradu s drakom. Prácou v štvorcovej sieti si žiaci precvičujú
pozornosť a orientáciu. Podobnú sieť nájdu žiaci aj na www.aitec.sk.
V druhej úlohe žiaci do príkladov dopĺňajú chýbajúce čísla tak, aby platil daný súčet
(vyznačený na streche). Údaje sú v centimetroch a milimetroch.
V tretej úlohe žiaci pozorujú obrázok z rovinných útvarov. Hľadajú v ňom všetky
trojuholníky a zapíšu ich počet. Pri práci si môžu pomôcť farebným zvýraznením
trojuholníkov.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú obrázok ponorky v malej štvorcovej sieti a potom ho
rysujú do väčšej štvorcovej siete. Pri rysovaní pozorujú dĺžku úsečiek v malej
štvorcovej sieti (počet štvorčekov) a všímajú si aj smer rysovaných čiar (zvislý,
vodorovný, šikmý).
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú farebné krúžky do tabuľky za daných podmienok
(v riadku ani v stĺpci sa nesmie farba opakovať). Riešia sudoku so symbolmi.
Odporúčame, aby si najprv krúžky vyznačili ceruzkou a farebnými bodkami a po
overení správnosti riešenia ich obtiahli a vyfarbili, resp. využili možnosť znázornenia
pomocou manipulácie.
Poznámka: Úloha má kombinatorický charakter. Žiaci si riešením úlohy precvičujú pozornosť
a orientáciu.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 5
Opakovanie učiva 3. ročníka –
priamka, polpriamka, rysovanie,
porovnávanie dĺžky, stavby podľa
plánov

Metodický postup, didaktické poznámky
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť/zopakovať žiakom 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 so stranou: Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na tému stavby
z kociek. Strana je venovaná rysovaniu, porovnávaniu jednotiek dĺžky a stavbám
z kociek a ich plánom. Žiaci rysujú priamku, polpriamku, úsečku, vyznačujú body,
porovnávajú jednotky dĺžky a stavajú stavby z kociek podľa plánov. Pri riešení úloh
si opakujú pravidlá rysovania (čistota, presnosť, vhodné rysovacie potreby, hygiena,
bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej úlohe žiaci narysujú polpriamku, vyznačia body, ktoré ležia a neležia na
polpriamke. Ďalej rysujú priamku vyhovujúcu podmienkam v zadaní. Potom vypíšu
názvy úsečiek, ktoré možno po narysovaní nájsť na obrázku.
Doplňujúce zadanie: Úlohu možno rozšíriť o narysovanie ďalších priamok.
V druhej úlohe žiaci pracujú s vyznačenými bodmi podľa pokynov.
V tretej úlohe žiaci porovnávajú jednotky dĺžky pomocou relačných znakov >, <, =.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú plány stavieb v štvorcovej sieti a podľa nich stavajú
stavby z kociek. Určia, ktorá stavba obsahovala najmenej kociek. Stavby si medzi
sebou porovnajú, zameriavajú sa plnenie zadania.
Poznámka: Úloha je náročná na čas, preto ju môžeme rozdeliť na viac vyučovacích hodín, resp. využiť
medzipredmetovú integráciu s pracovným vyučovaním alebo výtvarnou výchovou.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v predchádzajúcich ročníkoch.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
geometrických zručností. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 21
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 11, PZ 1. časť, strana 14
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednotkách
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
číslom
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
 napísať a prečítať číslo
číslo, štvorciferné číslo
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
číselný rad
a štvorciferné číslo
číselná os
 orientovať sa v číselnom rade
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad
hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
 rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky vzostupný a zostupný číselný rad
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
a tisícky
rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a desiatok;
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne a zostupne
trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a stoviek;
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok)
pomocou relačných znakov >, <, =
väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase aplikačné úlohy
 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie
slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi
 vyriešiť jednoduché nerovnice
viac, menej, rovnako
 zaokrúhliť číslo na stovky a tisícky
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
zaokrúhľovanie čísla na stovky, na tisícky
pravidlá zaokrúhľovania
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 11
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie, zápis
čísel do 10 000

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

Hlavný motív strany: Pošta
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o pošte, poštároch, poštárkach,
forme písomnej korešpondencie(listy, pohľadnice) a pod. Strana je zameraná na
opakovanie učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie čísel, zápis
čísel v obore do 10 000 a porovnávanie relačnými znakmi. Žiaci dopĺňajú chýbajúce
čísla hneď pred a hneď za danými číslami, riešia nerovnice (na propedeutickej
úrovni), zisťujú ciferný súčet daných čísel, riešia slovné úlohy, orientujú sa v
číselnom rade, riešia úlohu s časom.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

11/1 Žiaci zmenšujú a zväčšujú dané čísla o 1. Určujú číslo, ktoré sa nachádza hneď
pred a hneď za danými číslami. Schémy si nemusia prekresľovať do zošita. Postačí,
ak budú písať trojice čísel a číslo uprostred farebne zvýraznia.
11/2 Žiaci hľadajú a píšu tri vhodné čísla do nerovníc. Ak chcú, môžu napísať viac
ako tri riešenia (tri čísla).
Poznámka: Pojem nerovnice nepoužívame.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
11/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie typu a < ? < b. Môžu napísať jedno
riešenie, viac riešení alebo všetkých 6 riešení.
11/4 Žiaci počítajú ciferný súčet každého čísla. Sčítajú cifry v každom čísle podľa
vzoru. Ďalej už cifry nesčitujú.
11/5 Žiaci pracujú podľa pokynov. V časti a) zmenšujú číslicu na mieste jednotiek
a v časti b) zmenšujú číslicu na mieste stoviek. Výsledné čísla si môžu napísať hneď
alebo si najprv v prepísaných číslach môžu farebne zvýrazniť daný rád a potom
upraviť číslo.
Doplňujúce zamestnanie: Pedagóg môže zadávať žiakom aj iné pokyny, napríklad, aby zmenšili číslice
na mieste desiatok/tisícok. Môžu potom porovnať pôvodné a novovzniknuté čísla.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 14
Opakovanie učiva 3. ročníka – rády
trojciferných a štvorciferných čísel,
práca s číslami do 10 000

11/6 a) Žiaci hľadajú najbližšie menšie a najbližšie väčšie číslo zakončené celou
desiatkou. Schémy si nemusia prekresľovať do zošita. Postačí, ak budú písať trojice
čísel a číslo uprostred farebne zvýraznia. Pracujú podľa vzoru.
Pri hľadaní jednotlivých riešení si môžu pomôcť číselnou osou alebo číselným
pásom.
b) Číslo, ktoré majú žiaci zakrúžkovať (ktoré je na číselnej osi bližšie k číslu
v strede), je vlastne dané číslo zaokrúhlené na desiatky.
11/7 Žiaci porovnávajú čísla do 10 000 pomocou relačných znakov.
11/8 Žiaci riešia slovnú úlohu s časom. Minútovú ručičku posunú dva razy o 45 minút
dopredu od času štvrť na päť. Môžu si pomôcť maketou hodín alebo nákresom.
11/9 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Na určenie správneho riešenia
potrebujú pracovať s internetom alebo s encyklopédiou.
11/10 Žiaci riešia slovnú úlohu. Môžu si vytvoriť tabuľku, kde si môžu zapisovať
vzdialenosť a spotrebu, 100 km – 6 litrov, 200 km – 12 litrov, 300 km – 18 litrov, 400
km – 24 litrov (natankovaný benzín nebude stačiť, budú musieť dotankovať).
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 motivujeme rozhovorom na tému máme radi Slovensko. Strana je zameraná
na opakovanie učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na rozklad čísel na tisícky,
stovky, desiatky a jednotky, na usporiadanie a zápis čísel do 10 000. Žiaci tvoria,
čítajú, píšu a rozlišujú prirodzené čísla v obore do 10 000, zapisujú ciferný súčet
čísel, tvoria čísla v obore do 10 000 a zaokrúhľujú ich na stovky a tisícky.
V prvej úlohe žiaci rozkladajú čísla v záhlaví tabuľky na tisícky, stovky, desiatky
a jednotky. Pomocné modré tabuľky im pomáhajú opakovať si rády trojciferných
a štvorciferných čísel. Koník Skočko má v bublinke text, ktorým pripomína žiakom,
čo je záhlavie tabuľky.
V druhej úlohe žiaci usporiadajú trojciferné čísla podľa veľkosti. a) Najprv
usporiadajú trojciferné čísla zostupne, tvoria zostupné číselné rady. b) Potom
usporiadajú trojciferné čísla vzostupne, tvoria vzostupné číselné rady. Doplnené
číslo môžu preškrtnúť. Riešením úlohy si precvičujú číselné rady.
V tretej 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.

V štvrtej úlohe a) Žiaci píšu po desať ľubovoľných trojciferných a štvorciferných
čísel. Čísla následne čítajú. Táto úloha má rôzne riešenia.
b) Žiaci píšu čísla podľa pokynov pedagóga. Napríklad: Napíšte 5 čísel, ktoré sú
väčšie ako 500 a menšie ako 650. Napíšte 5 čísel, ktoré sa končia nulou a sú väčšie
ako 423. Napíšte 5 čísel, ktoré majú všetky číslice rovnaké a sú menšie ako 800.
Napíšte 5 čísel, ktoré sú väčšie ako 4 397... Všetky trojciferné čísla, ktoré žiaci
vytvoria zaokrúhlia na stovky a štvorciferné čísla na tisícky.
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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. až 3. 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, obci, na vychádzke, na exkurzii.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 22
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 15
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
a štvorciferné číslo
číslo, štvorciferné číslo
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky a stovky
 rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky číselná os
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
a tisícky
hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný
 zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
 zložiť z jednotiek, desiatok , stoviek a tisícok
rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a desiatok;
štvorciferné číslo
trojciferné: na súčet jednotiek, desiatok a stoviek;
porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok)
pomocou relačných znakov >, <, =
väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
 vyriešiť jednoduché nerovnice
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 15
Opakovanie učiva 3. ročníka – rády
čísel, usporiadanie, pojmy
usporiadania

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 15
Opakovanie učiva 3. ročníka – rády
čísel, usporiadanie, pojmy
usporiadania
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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: Rôznorodé Slovensko
Prácu na strane začneme motivačným rozhovorom (resp. prezentáciou,
interaktívnym vyučovaním a pod.) o Slovensku. Strana je zameraná na opakovanie
učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu úlohy na usporiadanie a porovnávanie čísel do
10 000, upevňovanie poznatkov o rádoch čísel a číselnej osi, čítanie a písanie čísel
do 10 000.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci skladajú a rozkladajú trojciferné a štvorciferné čísla podľa vzoru.
Opakujú a upevňujú si poznatky o rádoch čísel.
V druhej úlohe žiaci pracujú s číselnou osou a zapisujú čo najviac čísel, ktoré sú na
číselnej osi medzi danými číslami. Pomáhajú si ľubovoľným spôsobom, napríklad
číselnou osou, číselným radom 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.
V tretej úlohe žiaci porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou vyfarbovania
políčok s číslami za daných podmienok. Hľadajú a vyfarbujú políčka s číslami
menšími ako 1 035, väčšími ako 719 a väčšími ako 2 700. Vyfarbia všetky riešenia
v tabuľkách. Pri riešení si môžu pomôcť tvorením kontextovej úlohy k matematickej
situácii.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Napríklad: Mám 1 035. Koľko musíš mať, aby si mal/-a menej? Mám 719. Koľko
musíš mať, aby si mal/-a viac? Mám 2 700. Koľko musíš mať, aby si mal/-a viac?
Poznámka: Úlohou stupňujeme náročnosť úloh o nerovniciach. Pojem nerovnice nepoužívame.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci píšu podľa daných podmienok čísla v obore do 10 000. Ku
každej podmienke majú napísať aspoň jedno číslo. Môžu napísať aj viac čísel, ktoré
vyhovujú zadaniu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom ročníku.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 23
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 16
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
a štvorciferné číslo
číslo, štvorciferné číslo
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad, číselná os
porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za,
pomocou relačných znakov >, <, =
hneď pred, hneď za, ..., predposledný, posledný
 vyriešiť jednoduché nerovnice
jednotky, desiatky, stovky, tisícky
 zaokrúhliť číslo na stovky
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti väčšie, menšie, najväčšie, najmenšie
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
 znázorniť čas na ručičkových hodinách
zaokrúhľovanie čísla na stovky
pravidlá zaokrúhľovania
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
znázornenie času na ručičkových hodinách
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 16
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie čísel
v obore do 10 000, zaokrúhľovanie
čísel na stovky

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 16
Opakovanie učiva 3. ročníka –
usporiadanie, porovnávanie čísel
v obore do 10 000, zaokrúhľovanie
čísel na stovky
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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: Zmysluplné využitie času, záľuby a záujmy
Prácu motivujeme rozhovorom na danú tému (resp. využijeme na motiváciu úlohu 1
– sporenie). Strana je zameraná na opakovanie učiva 3. ročníka. Nachádzajú sa tu
úlohy na usporiadanie a porovnávanie čísel do 10 000, upevňovanie poznatkov
o rádoch čísel a číselnej osi, úloha na prácu s peniazmi, na zaokrúhľovanie čísel
a úloha s časom.
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 sčitujú a zapisujú, koľko eur si nasporilo každé dieťa. Pri práci si
môžu pomôcť papierovými modelmi peňazí.
V druhej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla v obore do 10 000 na stovky. Dodržiavajú
pritom pravidlá zaokrúhľovania. Riešením úlohy si žiaci tieto pravidlá opakujú.
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 určujú a dokresľujú ručičky na ciferník podľa daného času. Pri
práci si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom.
Poznámka: V tejto úlohe si môžu žiaci čísla na ciferníky dopísať. Pri všetkých úlohách s hodinami
(určovaním času, dokresľovaním správneho času) nemusia pracovať len s ciferníkom hodín. Ak majú
niektorí z nich problém s orientáciou na ciferníku, môžu využiť iný spôsob, napríklad mechanické
počítanie, počítanie na počítadle, prípadne na prstoch.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci hľadajú najbližšiu celú stovku, ktorá nasleduje za daným číslom
na číselnej osi. Môžu si pomôcť číselnou osou.
V piatej úlohe žiaci porovnávajú čísla a hľadajú tri vhodné riešenia, ktoré môžu
nahradiť za otáznik 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.

Didaktická hra

Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom ročníku.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 24
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 12
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie použitím zautomatizovaného spoja
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 jednoduché slovné úlohy
časť celku
spamäti
väčšie, menšie, rovnaké
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
a delenie v obore násobilky do 100
vzostupný a zostupný číselný rad
 určiť, aká časť celku je vyfarbená
rozklad čísla
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
zapísanie času na ručičkových hodinách
pomocou znakov >, <, =
aplikačné úlohy
 vyriešiť jednoduché nerovnice
pravidlá zaokrúhľovania
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
 rozložiť trojciferné čísla
 rozložiť štvorciferné čísla
 určiť čas na ručičkových hodinách
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
 zaokrúhliť čísla na desiatky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 12
Opakovanie učiva 3. ročníka –
zhrnutie

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.
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, ale
ako stranu pripravujúcu sa na zvládnutie testu, ktorý si vytvoríte na mieru svojej
triedy. 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.

12/1 Žiaci násobia spamäti.
12/2 Žiaci delia spamäti. Urobia i skúšku správnosti.
12/3 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie. Urobia výpočet a zostavia
krátku odpoveď.
12/4 Žiaci môžu použiť viacnásobné odčítanie alebo delenie.
12/5 Žiaci určujú časť z celku (tretina, štvrtina, polovica).
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 12
Opakovanie učiva 3. ročníka –
zhrnutie

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
12/6 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na násobenie. Urobia výpočet a zostavia
krátku odpoveď.
12/7 Žiaci najprv vyriešia príklady na násobenie a delenie na ľavej alebo pravej
strane. Potom porovnajú čísla na oboch stranách pomocou relačných znakov.
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.
12/8 Žiaci rozkladajú čísla podľa vzoru.
12/9 Žiaci porovnajú čísla do 10 000 pomocou znakov >, < alebo =.
12/10 Žiaci zaokrúhľujú dané čísla na desiatky.
12/11 Žiaci usporiadajú dané čísla podľa veľkosti vzostupne – od najmenšieho po
najväčšie.
12/12 Žiaci riešia úlohu s časom. Musia si uvedomiť, že keď vlak meškal, prišiel
neskoršie. Uvedomia si časový vzťah 1 hodina = 60 minút.
12/13 Žiaci zapisujú znázornené časy dvoma spôsobmi (dopoludňajší
a popoludňajší čas).
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom ročníku.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 25
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 17
Tematický celok
Opakovanie učiva 3. ročníka
Násobenie a delenie v obore násobilky
Učivo
Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobenie použitím zautomatizovaného spoja, násobilka
 vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do
delenie použitím zautomatizovaného spoja
100 spamäti
 vydeliť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 jednoduché slovné úlohy
časť celku
spamäti
väčšie, menšie, rovnaké
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
nerovnice (na propedeutickej úrovni)
a delenie v obore násobilky do 100
vzostupný a zostupný číselný rad
 určiť, aká časť celku je vyfarbená
rozklad čísla
 porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
zapísanie času na ručičkových hodinách
pomocou znakov >, <, =
aplikačné úlohy
 vyriešiť jednoduché nerovnice
pravidlá zaokrúhľovania
 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne
zaokrúhľovanie čísla na desiatky
 rozložiť trojciferné čísla
 rozložiť štvorciferné čísla
 určiť čas na ručičkových hodinách
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
 zaokrúhliť čísla na desiatky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 17
Opakovanie učiva 3. ročníka –
zhrnutie

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).
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.

Po skončení práce sa ohodnotia. Hodnotenie urobí aj pedagóg a úspešnosť vyjadrí
aj v percentách. Je dôležité žiakov oboznámiť aj s týmto spôsobom hodnotenia. Ak
sa s týmto typom hodnotenia ešte nestretli, vysvetlíme im ho pomocou číselnej osi
s číslami od 0 do 100 tak, že čím je číslo vyjadrujúce ich úspešnosť bližšie k sto,
tým je výsledok ich práce lepší. Samotnej podstate, ktorú vyjadrujú percentá, sa
v tejto chvíli ďalej nevenujeme.
Poznámka: Pri učive o častiach z celkov (propedeutika zlomkov) môžeme žiakom ukázať vzťah medzi
časťami z celku a percentami (polovica = 50 % a pod.).

V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
V druhej úlohe žiaci pozorujú rad čísel a usporiadajú ich podľa veľkosti vzostupne.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 17
Opakovanie učiva 3. ročníka –
zhrnutie

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci rozkladajú čísla v záhlaví tabuľky na tisícky, stovky, desiatky
a jednotky.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede aj pri
riešení tohto typu strán, pretože nejde o riešenie testu v pravom slova zmysle.
Odporúčame naučiť/zopakovať žiakom 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 zloženú slovnú úlohu postupne. Zápis slovnej úlohy nebol
v treťom ročníku povinný. Zápisu k slovnej úlohe sa budeme venovať vo štvrtom
ročníku (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.
Podobne postupujú aj v druhej časti úlohy, kde využijú prvý výpočet. Zostavia
príklad na sčítanie, správne ho vypočítajú a napíšu odpoveď.
Poznámka: Úloha je určená pre matematicky zdatných žiakov. Za správne zostavený zápis odporúčame
prideliť prémiové body (viď návrh).

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci porovnávajú čísla v obore do 10 000 pomocou relačných znakov
>, <, =.
V šiestej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na desiatky, stovky a tisícky podľa známeho
algoritmu.
Odporúčame využiť hry, ktoré sa žiaci naučili v prvom ročníku.
Poznámka: Opis hier je v metodických komentároch Matematika pre 1. až 3. 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, obci, na vychádzke, na exkurzii.
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Návrh na hodnotenie testových strán

Jednotlivé úlohy sú obodované podľa kognitívnej náročnosti. Úlohy zamerané na
zapamätanie – 1 bod, úlohy na porozumenie – 2 body, úlohy na aplikovanie – 3
body.
17/1 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 20 bodov
17/2 – za správne usporiadanie čísel podľa veľkosti 2 body
17/3 – za každé správne rozložené číslo 2 body, spolu 18 bodov
17/4 – slovná úloha: 1. časť úlohy – zápis 1 bod (prémiový bod), príklad a správne
riešenie 2 body, odpoveď 1 bod, spolu 3 + 1 body, 2. časť úlohy – zápis 1 bod
(prémiový bod), príklad a správne riešenie 2 body, odpoveď 1 bod, spolu 3 + 1 body,
za celú úlohu spolu 6 + 2 body
17/5 – za každú správne porovnanú dvojicu čísel 2 body, spolu 12 bodov
17/6 – za každé správne zaokrúhlené číslo 2 body, spolu 18 bodov
Spolu: 76 + 2 body prémia
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)
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Metodický postup, didaktické poznámky
67 % – 57 % stupeň 4 (uspokojivé výsledky)
56 % a menej stupeň 5 (neuspokojivé výsledky)
Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov štvrtákov sú zamerané
najčastejšie na zapamätávanie, porozumenie a aplikáciu.
Ak sa pedagógom zdá klasifikácia na základe percentuálnej úspešnosti náročná,
môžu zostať pri bodovom hodnotení a stupnicu klasifikácie si zostavia podľa
vlastného návrhu. Môže sa však stať, že pri hodnotení dôjde k podhodnoteniu alebo
nadhodnoteniu testových výsledkov.
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 26
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 18
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Aplikačné úlohy s časom
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase aplikačné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 18

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

Hlavný motív strany: Môj deň
Strana je projektová. Pri motivácii práce na tejto strane vychádzame z režimu dňa
každého žiaka, čo počas celého dňa robí a v akom čase. Žiaci pracujú s hodinami,
opakujú si jednotky času (hodiny, minúty a sekundy), pojmy ciferník, displej a pod.
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. Prácu si môže rozdeliť na viac
vyučovacích hodín.

V prvej úlohe si žiaci počas dňa deväťkrát zaznamenajú, čo robia, a na ciferníky
a digitálne displeje zaznačia čas, o koľkej hodine sa to deje.
Poznámka: Riešenia budú mať rôzne. Napríklad: Ráno vstávam o siedmej hodine. O ôsmej hodine sa mi
začína vyučovanie v škole. O dvanástej hodine obedujem...

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 18

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 dopĺňajú do viet správne údaje. Pomáhajú si ciferníkmi hodín,
na ktorých sú dané časti vyznačené farebne (celá hodina, polhodina, štvrťhodina,
trištvrte hodina).
Poznámka: Riešenie tejto úlohy bude rovnaké u všetkých žiakov.
Jedna hodina má 60 minút. Polhodina má 30 minút. Štvrťhodina má 15 minút. Trištvrte hodina má 45
minút. Jedna minúta má 60 sekúnd. Pol minúty má 30 sekúnd. Deň má 24 hodín. Pedagóg môže zvoliť
ďalšie doplňujúce úlohy týkajúce sa merania času.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 27
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 13, PZ 1. časť, strana 19
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferných čísel s celými stovkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 čítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy
zložené slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
jednoduché slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 13
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými stovkami

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

Hlavný motív strany: Symboly nášho štátu
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o Slovensku, jeho štátnych
symboloch – našej zástave (vlajke), našom znaku, našej hymne a štátnej pečati.
Môžeme diskutovať o situáciách, kde sa tieto štátne symboly využívajú.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do 1 000). Žiaci
na nej riešia príklady na sčítanie v obore do 1 000 (sčitujú trojciferné čísla s celými
stovkami), dopĺňajú chýbajúce trojciferné čísla v číselnej postupnosti, riešia slovné
úlohy. V hornej časti strany sa nachádza pomôcka na pripočítanie celých stoviek.
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 odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

13/1 Žiaci sčitujú celé stovky s celými stovkami.
13/2 Žiaci pripočítavajú celé stovky k trojciferným číslam. Pri riešení si môžu pomôcť
koníkovou pomôckou v hornej časti strany.
13/3 Žiaci riešia náročnejšiu úlohu, kde delia celok na rovnaké časti. Pri riešení si
môžu pomôcť vytváraním skupín z fazuliek. Hľadajú, na aký čo najväčší počet
rovnakých skupín možno rozdeliť všetky tri skupiny ovocia. Hľadajú teda
najväčšieho spoločného deliteľa. Spoločné delitele pre všetky tri čísla sú čísla 2 a 4.
Keďže 4 je najväčšie, stará mama mohla mať najviac 4 vnúčatá.
13/4 Žiaci riešia úlohu, v ktorej sa objavuje kvantifikovaný výrok aspoň jeden
(opakovanie 3. ročníka). Dôležité je, aby žiaci čítali úlohu pozorne a s porozumením.
13/5 Žiaci riešia netradičnú nepriamo sformulovanú slovnú úlohu, v ktorej sa
vyskytuje zámerne chyba. Úlohou žiakov je najprv nájsť túto chybu, opraviť ju
a úlohu vyriešiť. Chyba sa nachádza v otázke úlohy – na poličke nie sú lietadlá, ale
autá. Úlohu možno riešiť aj pomocou odčítania.
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Metodický postup, didaktické poznámky
13/6 Žiaci pozorujú postupnosti. Zistia pravidlo postupnosti a doplnia ďalšie 4
nasledujúce čísla.
Poznámka: Čísla sa v postupnostiach vždy zväčšujú alebo zmenšujú o 100 (žiaci počítajú po stovkách).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 19
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými stovkami

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 jeseni, jesennej turistike na Slovensku,
vychádzkach do prírody, o kráse jesennej prírody a pod. Strana je zameraná na
prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do 1 000). Žiaci na nej riešia príklady na
sčítanie v obore do 1 000, dopĺňajú chýbajúce sčítance k daným sčítancom
a súčtom, dopĺňajú chýbajúce čísla v číselnom rade, riešia sčítacie pyramídy
a dopĺňajú trojciferné čísla do postupnosti. V hornej časti strany sa nachádza
pomôcka na počítanie niektorých úloh v obore do 1 000.
V prvej úlohe a) Žiaci riešia príklady na sčítanie celých stoviek. Matematicky menej
zdatní žiaci si môžu pomôcť počítaním na prstoch, kde jeden prst predstavuje jednu
stovku (počítanie bez núl).
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

b) Žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v číselnom rade (počítanie po stovkách).
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú k daným sčítancom a súčtom v streche vhodné
chýbajúce sčítance. Pri riešení môžu využiť analógiu z predchádzajúceho domčeka.
V domčekoch sa nachádza i počítanie s nulou.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú k danému sčítancu druhého sčítanca tak, aby bol ich
súčet 1 000. Pri riešení si môžu pomôcť dopočítaním.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú čísla do sčítacej pyramídy. Pri dopĺňaní čísel si môžu

Didaktická hra

pomôcť ľubovoľným spôsobom. V prvej pyramíde postupujú zhora nadol, k danému
súčtu dopĺňajú jedného sčítanca. Pri riešení tejto úlohy je najjednoduchšie dopĺňať
tú trojicu okienok, kde chýba iba jeden sčítanec. V druhej pyramíde môžu
postupovať zdola hore, doplnia súčet do horného okienka. Potom pokračujú smerom
dolu, kde doplnia k súčtom sčítance.
V piatej úlohe žiaci zisťujú pravidlo pre jednotlivé rady čísel a dopĺňajú chýbajúce
čísla. V každej z postupnosti čísel sa mení vždy len jeden rád (1 jednotka, 1
desiatka, 2 jednotky, 1 stovka). Čísla v prvých dvoch postupnostiach sa zväčšujú.
Čísla v druhých dvoch postupnostiach sa zmenšujú.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 28
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 13, PZ 1. časť, strana 20
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferných čísel s celými stovkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 čítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad, číselná os
 vyriešiť zložené slovné úlohy
pojmy usporiadania
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
zložené slovné úlohy
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
aplikačné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 13
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými stovkami

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

Hlavný motív strany: Symboly nášho štátu
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o Slovensku, jeho štátnych
symboloch – našej zástave (vlajke), našom znaku, našej hymne a štátnej pečati.
Môžeme diskutovať o situáciách, kde sa tieto štátne symboly využívajú.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do 1 000). Žiaci
na nej riešia príklady na sčítanie v obore do 1 000 (sčitujú trojciferné čísla s celými
stovkami), porovnávajú čísla, 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: Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

13/7 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť
(pripočítavať k trojciferným číslam celé stovky) a až potom začnú úlohu riešiť.
13/8 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na sčítanie, kde si precvičia počítanie
s prebraným spojom sčítania. Urobia výpočet a zostavia krátku odpoveď.
13/9 Žiaci riešia dvojice príkladov na sčítanie trojciferného čísla a celej stovky.
Vypočítajú dvojice príkladov a výsledky porovnajú pomocou relačného znaku >, <
alebo =.
13/10 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferného čísla a celých stoviek s troma
členmi.
13/11 Žiaci riešia úlohu s časom, kde je potrebné si pripomenúť, že štvrť hodina má
15 minút. Hodiny idú presne, takže tých 15 minút musíme od daného času odrátať.
Poznámka: Riešenie úlohy: 9:35 hod.

13/12 Úloha má dve riešenia: číslo 0 a číslo 2majú súčet a súčin rovnaké číslo.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 20
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými stovkami

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 ochrane prírody. Strana je zameraná na
prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do 1 000). Žiaci na nej riešia príklady na
sčítanie v obore do 1 000, zaokrúhľujú čísla na desiatky a stovky, riešia slovnú
úlohu, pracujú s číslami v obore do 1 000 a tvoria príklady na sčítanie.
V prvej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie. K trojciferným číslam pripočítajú celé
stovky. Pri sčítaní si musia uvedomiť, že sa mení len počet stoviek, počet desiatok
a jednotiek ostane nezmenený.
V druhej úlohe žiaci pracujú so súčtami z prvej úlohy. Súčty v modrých obdĺžnikoch
zaokrúhľujú na desiatky a súčty v zelených obdĺžnikoch zaokrúhľujú na stovky podľa
známeho algoritmu.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na viacnásobné sčítanie. Môžu postupovať
viacerými spôsobmi. Buď zostavia príklad 488 kg + 200 kg + 300 kg = 988kg alebo
dva príklady: 480 kg + 200 kg = 680 kg a 680 kg + 300kg = 988kg. Zostavia zápis,
príklad, vypočítajú ho a zapíšu odpoveď slovnej úlohy. Pri zostavovaní zápisu si
môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní.
Poznámka: Text v bubline ich informuje o tom, kde nájdu presný postup riešenia slovných úloh, podľa
ktorého budú postupovať pri riešení slovných úloh aj vo vyšších ročníkoch.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci určujú k daným číslam najbližšiu nasledujúcu celú a) stovku b)
desiatku. V časti b) zároveň zisťujú a zapisujú, koľko chýba do daného čísla (určenej
desiatky). Pri riešení si môžu pomôcť číselným pásom s číselnou osou z prílohy.
Opakujú si usporiadanie čísel.
V piatej úlohe si žiaci vyberajú z ponuky čísel a tvoria príklady na sčítanie, ktoré
dokážu vypočítať. K trojciferným číslam pripočítavajú celé stovky. Úloha má rôzne
riešenia.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 29
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 14, PZ 1. časť, strana 21
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 čítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad, číselná os
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
pojmy usporiadania
odčítanie
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
jednotlivé elementy postupu riešenia
správnosti riešenia, odpoveď
 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
manipulácie a znázorňovania)
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
aplikačné úlohy
do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 14
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

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

Hlavný motív strany: Jeseň – zmeny v prírode
Prácu na strane môžeme motivovať rozhovorom o jeseni, zmenách počasia počas
tohto ročného obdobia, zmenách v prírode.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do 1 000). Žiaci
na nej riešia príklady na sčítanie v obore do 1 000 (sčitujú trojciferné čísla s celými
desiatkami), dopĺňajú chýbajúce trojciferné čísla v číselnej postupnosti, riešia slovné
úlohy, slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou, úlohu s časom. V hornej časti
strany sa nachádza pomôcka na pripočítanie celých desiatok.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

14/1 Žiaci sčitujú celé stovky s celými desiatkami.
14/2 Žiaci pripočítavajú celé desiatky k trojciferným číslam zakončeným celými
desiatkami. Pri riešení si môžu pomôcť koníkovou pomôckou v hornej časti strany.
14/3 Žiaci pozorujú postupnosti. Zistia pravidlo postupnosti a do každej doplnia 6
nasledujúcich čísel.
Poznámka: Čísla sa v postupnostiach vždy zväčšujú, alebo zmenšujú o 10 (žiaci počítajú po desiatkach).

14/4 Žiaci pripočítavajú celé desiatky k trojciferným číslam. Pri riešení si môžu
pomôcť koníkovou pomôckou v hornej časti strany.
14/5 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Úlohu môžu riešiť
pomocou kombinácie začiatočných písmen rodín. Je vhodné, aby si žiaci vytvorili
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Metodický postup, didaktické poznámky
systém pri písaní možností. Musia dávať pozor, lebo každá dvojica sa navštívila
vzájomne (2 možnosti), napríklad Dulíkovci boli na návšteve u Elíkovcov, ale aj
Elíkovci navštívili Dulíkovcov.
Poznámka: Riešenie úlohy: Rodiny uskutočnili 12 návštev. DE, DF, DG, ED, EF, EG FD, FE, FG, GD,
GE, GF

14/6 Žiaci pracujú s číselnou osou. Zistia, koľko čísel sa na číselnej osi nachádza
medzi číslom 123 a číslom 144. O ten istý počet sa posunú na číselnej osi vľavo.
Poznámka: Riešenie úlohy: 102

14/7 Roman je zaradený v oboch skupinách žiakov. Po sčítaní žiakov v oboch
skupinách 12 + 11 = 23 musíme odpočítať 2, lebo Roman bol započítaný dvakrát.
Poznámka: Riešenie úlohy: Roman má 21 spolužiakov.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 21
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

14/8 Žiaci si precvičujú prebratý spoj počítania. Uplatnia tu pravidlo o vhodnosti
pripočítania menšieho čísla k väčšiemu.
14/9 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie. Urobia výpočet a zostavia
krátku odpoveď.
14/10 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na sčítanie, kde si precvičia počítanie
s prebraným spojom sčítania. Urobia výpočet a zostavia krátku odpoveď.
14/11 Žiaci riešia úlohu s časom. Určia rozdiel, o koľko minút sa líšia vyobrazené
časy na ciferníkoch hodín (40 minút). Tento čas rozdelia na polovicu a výsledný čas
(20 minút) pridajú k prvému vyobrazenému času a odrátajú z druhého
vyobrazeného času. Dostanú tak presný čas: 12:25 hod.
14/12 Žiaci počítajú 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.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na tému ochrana prírody, triedenie
odpadu. Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (sčítanie do
1 000). Žiaci riešia príklady na sčítanie, tvoria z daných čísel príklady na sčítanie
a riešia ich, počítajú sčítacie pyramídy a precvičujú si známe spoje násobenia a
delenia v obore násobilky do 100.
V prvej úlohe žiaci k danému sčítancu dopĺňajú druhého sčítanca tak, aby ich
súčtom bolo číslo v strede kruhu (terča). Súčtom sú vždy celé stovky.
Poznámka: Žiaci sčitujú celé stovky. Pri riešení si môžu pomôcť dopočítaním, číselnou osou, alebo iným
ľubovoľným spôsobom.

V druhej úlohe žiaci pripočítavajú k daným číslam celé desiatky. V príkladoch do
1 000 môžu využiť analógiu z predchádzajúcich príkladov (príklady počítajú ako
trojice).
V tretej úlohe žiaci tvoria z daných čísel príklady na sčítanie. Kombinujú čísla
označené zelenou farbou s číslami označenými červenou farbou, sčitujú celé stovky
a celé desiatky.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Do pracovného zošita žiaci zapíšu len niektoré z nich. V riešení
však môžu pokračovať na pomocný papier, do bežného zošita, alebo na tabuli. Môžu si týmto spôsobom
zopakovať aj sčítanie celých stoviek so stovkami a celých desiatok s desiatkami.

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla v sčítacích pyramídach. Mali by sami
prísť na spôsob dopĺňania i na to, kde jednoznačne vedia doplniť chýbajúceho
sčítanca (v trojici okienok, kde chýba len jeden sčítanec).
Poznámka: Posledná pyramída má rôzne riešenia. Najjednoduchšie je dopĺňať celé stovky a celé
desiatky.

V piatej úlohe si žiaci precvičujú známe spoje násobenia a delenia v obore násobilky
spamäti.
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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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 30
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 15, PZ 1. časť, strana 22
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 čítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad, číselná os
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
pojmy usporiadania
a odčítanie
jednoduché slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť jednoduché rovnice
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) tvrdenia
správnosti riešenia, odpoveď
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
rovnice (na propedeutickej úrovni)
zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti tvrdenia
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 15
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

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

Hlavný motív strany: Jeseň – šport
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zdravom životnom štýle,
športovaní (kolektívnych športoch ako o futbale, basketbale, tenise a podobne).
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
do 1 000). Žiaci na nej riešia nepriamo sformulované úlohy, slovnú úlohu, pracujú
s číselnou osou, porovnávajú čísla do 10 000, sčitujú do celých stoviek na základe
analógie, určujú nepravdivé tvrdenia a opravujú ich na pravdivé. Žiaci sa v dolnej
časti strany oboznámia s postupom riešenia slovných úloh.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

15/1 Žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúceho sčítanca (celú stovku). Koník Skočko
im v úvode vysvetľuje, akým spôsobom majú túto úlohu riešiť. Princíp už poznajú
z počítania do 100. Môžu využiť dopočítanie na prstoch (jeden prst = jedna stovka).
15/2 Žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Riešiť ju môžu ako slovnú
úlohu typu a – b. Pred samotným počítaním si môžu premeniť sumy na eurá a centy,
aby sa im počítalo jednoduchšie, ale riešenie budú musieť opäť premeniť na centy.
Pri riešení slovnej úlohy môžu žiaci postupovať aj podľa návodu v úlohe 9.
15/3 Žiaci určujú nesprávne tvrdenia a opravujú ich na správne. Pri úprave
nesprávnych tvrdení môžu upravovať slovné spojenia väčšie ako, menšie ako, alebo
upravia prvé, druhé alebo tretie číslo. Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.
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Metodický postup, didaktické poznámky
15/4 Žiaci riešia úlohu rovnakým spôsobom ako úlohu 1, len namiesto celých stoviek
dopĺňajú celé desiatky.
15/5 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu na porovnanie rozdielom. Žiaci v úlohe
porovnávajú a určujú o koľko je jedno číslo väčšie ako druhé – kto skočil ďalej.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 22
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

15/6 Žiaci sčitujú trojciferné čísla s celými desiatkami do celých stoviek. Môžu využiť
analógiu sčítania celých desiatok v obore do 100.
15/7 Žiaci určujú, ku ktorému číslu z dvojice je číslo na číselnej osi bližšie. Môžu si
precvičiť zaokrúhľovanie.
15/8 Žiaci porovnávajú čísla do 10 000 pomocou relačných znakov >, < alebo =.
15/9 Nachádza sa tu celý vzorový postup riešenia slovných úloh v 4. ročníku.
Využívať ho však budú i vo vyšších ročníkoch. V porovnaní s tretím ročníkom
pribudol zápis a grafické znázornenie. Úspech v správnom riešení slovnej úlohy
spočíva v dôkladnom prečítaní si zadania úlohy, najmä s porozumením. Nasleduje
zápis, grafické znázornenie, výpočet, kontrola, a odpoveď k slovnej úlohe.
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 histórii a kultúre Slovenska,
o obrazoch, maliaroch a galériách (práci na strane môže predchádzať návšteva
galérii v rámci medzipredmetovej integrácie). Strana je zameraná na prácu s číslami
do 10 000 (sčítanie v obore do 1 000 pripočítaním celej desiatky). Žiaci na nej riešia
príklady na sčítanie, dopĺňajú chýbajúce sčítance, tvoria príklady na sčítanie
a vyfarbujú čísla podľa zadania. Sprievodná postavička, lúčny koník Skočko,
oboznamuje žiakov so sčítaním čísel v obore do 1 000 pripočítaním celej desiatky.
V prvej úlohe žiaci počítajú príklady ako štvorice (sú farebne odlíšené). Môžu
pozorovať analógiu pripočítania celej desiatky v obore do 100.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce sčítance tak, aby platila rovnosť. Riešia
rovnice (pojem nepoužívame). Lúčny koník Skočko im pripomína, že rovnosť platí
vtedy, keď sa výsledok na jednej strane rovná výsledku na druhej strane. Príklady
sú podobné ako v predchádzajúcej úlohe.
V tretej úlohe žiaci pripočítavajú celé desiatky. Dopĺňajú chýbajúce súčty alebo
sčítance. Pracujú po riadkoch.
V štvrtej úlohe žiaci tvoria z daných čísel príklady na sčítanie. Kombinujú čísla
označené červenou farbou s číslami označenými zelenou farbou.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Do pracovného zošita žiaci zapíšu len niektoré z nich. V riešení
však môžu pokračovať na pomocný papier, do bežného zošita, alebo na tabuli.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci hľadajú a vyfarbujú v každom riadku troch sčítancov, ktorých
súčet je číslo 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
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 31
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strany 23, 24
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferných čísel s celými desiatkami
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 čítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad, číselná os
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
pojmy usporiadania
a odčítanie
jednoduché slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 23
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

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

Hlavný motív strany: Umelci a ich diela
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o obrazoch, maliaroch a galériách,
o rôznych umelcoch a ich dielach (na motiváciu môžeme využiť slovnú úlohu).
Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000 (sčítanie do 1 000 pripočítaním
celej desiatky). Žiaci na nej riešia príklady na sčítanie, hľadajú tretieho člena sčítacej
rodinky, riešia slovnú úlohu typu a + b, riešia trojice príkladov a počítajú ciferný
súčet.
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 pripočítavajú celé desiatky (sú ako prvý alebo druhý sčítanec).
Ak sú celé desiatky ako prvý sčítanec, môžu žiaci premeniť poradie sčítancov
(využiť komutatívnosť sčítania) a pripočítať menšie číslo k väčšiemu. Pripomenieme
im čo platí, ak jeden zo sčítancov je číslo nula.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

V druhej úlohe najprv žiakom pripomenieme pojem sčítacia rodinka. Potom žiaci
určujú tretieho člena sčítacej rodinky.
Poznámka: Úloha má dve riešenia. Žiaci môžu dopĺňať súčet, alebo sčítanca (tretieho člena môžu určiť
nielen sčítaním, ale aj odčítaním). Svoje riešenie musia vedieť odôvodniť.
Poznámka: Pri súčte ide o počítanie s prechodom cez 10. Môžeme žiakov usmerniť, aby dopĺňali len
druhého sčítanca.
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Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu a + b. Úlohu riešia podľa postupu –
učebnica strana 15. Pred jej riešením je vhodné overiť si, či žiaci rozumejú slovnému
spojeniu 30-členná skupina (30 ďalších návštevníkov).
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

V štvrtej úlohe žiaci riešia trojice príkladov na základe analógie známych spojov.
Pripočítavajú k rovnakým číslam najprv stovky, potom desiatky a nakoniec jednotky.
Všímajú si správny zápis čísel podľa toho, koľko má číslo cifier (stovky zapisujeme
pod stovky, desiatky pod desiatky a jednotky pod jednotky). Správny zápis čísel pod
seba je dôležitý aj pri písomnom počítaní.
V piatej úlohe žiaci sčitujú všetky číslice v daných číslach podľa vzoru.
Pripomenieme im pojem ciferný súčet. Úlohou tohto typu sa žiaci pripravujú na
využitie ciferného súčtu vo vyšších ročníkoch. Žiakom môžeme položiť otázku, či
najväčšie číslo bude mať i najväčší ciferný súčet.
Poznámka: V prípade daných čísel platí, že najväčšie číslo (987) má spomedzi daných čísel aj najväčší
ciferný súčet (24). Keby však najväčším číslom bolo napríklad číslo 900 a nie 987, malo by ciferný súčet
9, čo je menej ako ciferný súčet (11) najmenšieho z daných čísel, ktorým je číslo 29.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 24
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel s celými desiatkami

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 (prezentácia, výstava a pod, ktorá
sa môže uskutočniť v rámci medzipredmetovej integrácie – na výtvarnej výchove,
resp. na vlastivede) o rôznych druhoch umenia, o umelcoch. Strana je zameraná na
prácu s číslami do 10 000 (sčítanie do 1 000 pripočítaním celej desiatky). Žiaci na
nej dopĺňajú čísla do najbližšej celej stovky, riešia príklady na sčítanie s tromi členmi,
zaokrúhľujú na stovky a dopĺňajú tabuľku podľa vzoru, pozorovaním geometrických
útvarov sledujú ich prieniky a určujú čísla, ktoré sa v nich nachádzajú resp.
nenachádzajú, k číslam pripočítavajú celú stovku.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú k daným sčítancom druhého sčítanca tak, aby
výsledkom bola najbližšia celá stovka (dopĺňajú celé desiatky). V prvom a druhom
stĺpci dopĺňajú rovnaké celé desiatky, v druhých dvoch stĺpcoch dopĺňajú rôzne celé
desiatky.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

V druhej úlohe
a) Žiaci riešia príklady na sčítanie s tromi členmi. Pri riešení postupujú vždy zľava
doprava. Pri príkladoch na sčítanie to nie je nutné, ale je vhodné, aby si to žiaci
zafixovali, aby pri riešení príkladov na odčítanie postupovali rovnakým spôsobom
(riešili príklad zľava doprava).
b) Výsledky zoradia vzostupne. Je vhodné, aby si už zaradený výsledok škrtli.
Poznámka: Žiakov upozorníme na to, že jeden z výsledkov (číslo 380) sa vyskytuje dvakrát a je potrebné,
aby ho do okienok dvakrát napísali. Môžeme im vysvetliť, že aj keď sa oni na telesnej výchove zoraďujú
podľa veľkosti, nájdu sa žiaci, ktorí sú rovnako vysokí. Riešime to tak, že sa postavia vedľa seba.
Nemôžeme jedného z nich vyradiť.

V tretej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla v tabuľke na celé stovky s využitím známeho
algoritmu.
V štvrtej úlohe žiaci pomenujú geometrické útvary. Pozorujú, kde sa nachádzajú
čísla. Napíšu správne riešenia – čísla vyhovujúce daným podmienkam. Pri určovaní
čísel si môžu pomôcť vyfarbovaním, resp. zakrytím ostatných častí (geometrických
útvarov) papierom. Žiaci riešia úlohu s prienikom množín.
Poznámka: Termín prienik množín nepoužívame.

V piatej úlohe žiaci k daným číslam pripočítajú číslo 100.
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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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.
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Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 75, PZ 1. časť, strana 6
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotky dĺžky – 1. časť, premieňanie jednotiek dĺžky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
premena jednotiek dĺžky
 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané)
jednotky dĺžky
 správne použiť a označiť jednotky dĺžky
premena zmiešaných jednotiek dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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
Jednotky dĺžky – 1.časť

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

Hlavný motív strany: Začiatok školského roka
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o začiatku školského roka, prípravách do
školy a pod.
Práca na strane je zameraná na zopakovanie si jednotiek dĺžok z 3. ročníka. Na
modeloch pravítka sú vyobrazené jednotky dĺžky: 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m. Je tu
venovaný priestor novému učivu – premieňaniu jednotiek dĺžok (väčšie na menšie
i opačne). V žltom rámiku, v hornej časti strany, sú zobrazené jednotky dĺžky a ich
premieňanie. Vedľa sa nachádza ilustrácia ruky ako pomôcka pri premieňaní.
V medzerách prstov sú napísané čísla, ktorými budeme násobiť danú jednotku
dĺžky. Napríklad pri premieňaní decimetrov na milimetre budeme násobiť dané číslo
číslom 100, lebo medzi decimetrom a milimetrom sú na ruke dve medzery – dve
čísla 10 (k danému číslu pridáme dve nuly).
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je
na rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého
typu sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 6
Premieňanie jednotiek dĺžky
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75/1 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v centimetroch na jednotky dĺžky
v milimetroch. Pri premieňaní si môžu pomôcť Skočkovou pomôckou vedľa úlohy.
75/2 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v milimetroch na jednotky dĺžky
v centimetroch. Pri premieňaní si môžu pomôcť Skočkovou pomôckou vedľa úlohy.
75/3 Žiaci premieňajú dané dĺžky na dĺžky uvedené v zátvorkách.
75/4 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v milimetroch na jednotky dĺžky
v decimetroch.
75/5 Žiaci premieňajú jednotky dĺžky vyjadrené v metroch podľa vzoru.
75/6 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v centimetroch na jednotky dĺžky v metroch.
75/7 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v milimetroch na jednotky dĺžky v metroch.
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 príbeh o Skočkovi, ktorý si zapisoval svoje
merania a všetky zapísané jednotky premieňal na milimetre. Papier s jeho
zápiskami mu však rozhrýzli myšky. Vyzveme deti, aby pomohli Skočkovi a doplnili

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
tabuľky. Strana je venovaná precvičovaniu učiva o známych jednotkách dĺžky a ich
premieňaní. Žiaci pracujú s tabuľkami. V hornej časti strany žiakom Skočko
pripomína všetko o jednotke dĺžky decimetri, jeho zobrazení na pravítku a jeho
premieňaní.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Jednotky dĺžky (v mm) z ľavého
stĺpca rozpisujú osobitne na decimetre, centimetre a milimetre. Potom zapíšu
v pravom stĺpci dĺžku v zmiešaných jednotkách dĺžky.
V druhej úlohe žiaci premieňajú jednotky dĺžky na dané jednotky. Premieňajú
menšie jednotky na väčšie i naopak.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Jednotky dĺžky (zmiešané)
z ľavého stĺpca rozpíšu osobitne na decimetre, centimetre a milimetre. Potom
do stĺpca vpravo zapíšu dĺžku v milimetroch.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 33
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 16
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie celých stoviek od trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
jednoduché slovné úlohy
a odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
správnosti riešenia, odpoveď
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
v tabuľke
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 16
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých stoviek od trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: jeseň – oblečenie
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o jeseni a obliekaní sa do
jesenného počasia.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci odčitujú celé stovky od trojciferných čísel, riešia slovné
úlohy, riešia úlohu s časom, pracujú s tabuľkou.
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.

16/1 Žiaci odčitujú celé stovky od celých stoviek.
16/2 Žiaci odčitujú celé stovky od trojciferných čísel. Pri riešení si môžu pomôcť
koníkovou pomôckou v hornej časti strany.
Poznámka: V zadaní úlohy sa objavujú pojmy menšenec a menšiteľ pre ich utvrdenie.

16/3 Mám 12 rokov. Hugo je o 2 roky starší. Má teda 14 rokov. Ivan sa narodil o 3
roky neskôr ako Hugo. Ivan má teda 11 rokov. Medzi Vladom a Ivanom je 3 – ročný
rozdiel. Vlado musí byť starší, lebo o 3 roky mladší je Ivan. Vlado má 14 rokov.
Maroš je o rok od neho starší. Má teda 15 rokov. Mama má teraz 22 + 15 =37 rokov.
Poznámka1: Žiakom v tomto cvičení musíme pomôcť so zadaním a vysvetlíme dôležitosť správne si ho
zaznačiť.
Poznámka2: Vlado aj Hugo majú po 14 rokov. Učiteľ so žiakmi diskutuje, či je jednoznačné, že títo dvaja
súrodenci sú dvojičky (nemusia byť dvojičky, lebo jeden sa mohol narodiť v januári a druhý v decembri).

16/4 Žiaci tvoria príklady na odčítanie celých stoviek od celých stoviek a vypočítajú
ich. Úlohu môžu riešiť ústne. Čísla zo zadania sa môžu opakovať.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
16/5 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť
(odčitovať celé stovky od trojciferných čísel) a až potom začnú riešiť.
16/6 Žiaci tvoria príklady na sčítanie. Dopĺňajú vhodné sčítance k daným súčtom.
Pomáhajú si rôznym spôsobom, napríklad prácou s papierovými modelmi peňazí.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Sčítance sa nemôžu opakovať, nakoľko sú označené ako neznáme
A, B, C, D, E, F, G, H.

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 16
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých stoviek od trojciferných čísel

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.
16/7 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie.
Poznámka: Pri riešení slovnej úlohy je potrebné, aby žiaci postupovali podľa vzoru riešenia zo strany 15
v úlohe 9. Zápis slovnej úlohy sa žiaci snažia zostaviť samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu.
Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

16/8 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie.
16/9 Žiaci riešia príklady s tromi členmi, kde sčitujú i odčitujú.
16/10 Žiaci riešia úlohu s časom. Priraďujú navzájom správne časy.
16/11 Žiaci pracujú s tabuľkou. Vyhľadajú v nej, kto z uvedených žiakov robí
najdlhšie kroky. Zadanie môže žiakov zmiasť, keďže slovo najdlhšie evokuje symbol
veľkého množstva. V skutočnosti, ak žiak robí najdlhšie kroky znamená, že krokov
robí najmenej.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 34
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strany 25, 26
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie celých stoviek od trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 25
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých stoviek od trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: rôzne druhy umenia (pokračovanie)
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, výstava a pod.)
o rôznych druhoch umenia, o umelcoch.
V hornej časti strany sa nachádza pomôcka na počítanie niektorých úloh v obore do
1 000. Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000 (odčítanie do 1 000
odčítaním celej stovky). Žiaci na nej riešia príklady na odčítanie celých stoviek
od čísla 1 000, dopĺňajú chýbajúceho menšiteľa k danému menšencu a rozdielu
a dopĺňajú 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 odčitujú celé stovky od čísla 1 000. Príklady môžu riešiť aj ako
príklady na sčítanie (dopočítaním do 1 000).
V druhej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Dopĺňajú chýbajúceho
menšiteľa k danému menšencu a rozdielu.
V tretej úlohe žiaci zmenšujú dané trojciferné čísla o 200.
V štvrtej úlohe žiaci riešia logickú úlohu. Zapíšu všetky číslice, ktoré potrebujú na
zapísanie všetkých čísel do 100. Každú číslicu zapíšu len raz. Opakujú si pojmy
číslica a číslo (poprípade cifra).
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúceho tretieho člena odčítacej rodinky.
Poznámka: Úloha má dve riešenia. Žiaci môžu dopĺňať rozdiel, alebo menšenca. Snažíme sa však, aby
dopĺňali len rozdiel. Dopĺňaním menšenca by riešili príklady mimo oboru 1 000.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 26
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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.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, exkurzia a pod.)
o pošte, doručovaní listov (posielanie SMS cez mobilné telefóny), balíkov,
o výhodách a nevýhodách služieb. Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000
(odčítanie do 1 000 odčítaním celej stovky). Žiaci na nej riešia príklady na odčítanie

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých stoviek od trojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
celých stoviek od trojciferných čísel aj s využitím porovnávania, dopĺňajú číselné
rady, zväčšujú a zmenšujú čísla o celé stovky, riešia sudoku.
V prvej úlohe žiaci odčitujú od trojciferných čísel vždy celú stovku.
V druhej úlohe žiaci odčitujú od trojciferných čísel vždy celú stovku. Pri riešení úlohy
využívajú porovnávanie. Výsledky vyfarbujú podľa farby obálky, ku ktorej patria.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú vždy päť čísel, ktoré ležia na číselnej osi medzi danými
číslami. Úlohou si žiaci opakujú usporiadanie čísel v obore do 1 000.
V štvrtej úlohe žiaci a) zväčšujú dané čísla o 400 a b) zmenšujú o 200. Čísla
zapisujú do tabuľky.
V piatej úlohe žiaci riešia sudoku. Dopĺňajú do tabuľky čísla 1 až 6 tak, aby bolo
každé číslo v každom riadku aj stĺpci práve 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 nesprávne riešenie ľahko opraviť.

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
žiaci odstrihnú 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 35
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strany 17,18
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie celých desiatok od trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
rovnice (na propedeutickej úrovni)
 vyriešiť jednoduché rovnice
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 17
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: tiesňová linka – záchranná zdravotná služba
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o záchrannej zdravotnej službe,
záchrane ľudských životov, telefónnom čísle na túto službu a podobne.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci odčitujú celé desiatky od trojciferných čísel, riešia slovné
úlohy, určujú pravdivosť (nepravdivosť) matematických tvrdení, násobia a delia
v obore násobilky, riešia úlohu s peniazmi, aplikačnú úlohu s časom.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich
nemusia všetky vypracovať.

17/1 Žiaci odčitujú celé desiatky od trojciferných čísel zakončených desiatkami.
Využívajú analógiu počítania do 100.
17/2 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť
(odčitovať celé desiatky od trojciferných čísel zakončených desiatkami) a až potom
začnú riešiť.
17/3 Žiaci odčitujú celé desiatky od trojciferných čísel. Pri riešení si môžu pomôcť
koníkovou pomôckou v hornej časti strany.
17/4 Žiaci určujú pravdivosť (nepravdivosť) matematických tvrdení. Opakujú si
poznatky z geometrie o mnohouholníkoch.
17/5 Žiaci riešia slovnú úlohu na výrokovú logiku. V tejto úlohe je potrebné rozlíšiť
spojky alebo, aj v kontexte.
17/6 Žiaci riešia aplikačnú úlohu súvisiacu s orientáciou v čase. Žiaci najprv zistia,
koľko má rokov starý otec teraz( 60 – 4 = 56). Päťdesiate narodeniny oslavoval (56
– 50 = 6) pred šiestimi rokmi. Môžu si nakresliť časovú priamku ako pomôcku.
17/7 Žiaci tvoria a riešia príklady podľa obrázkov s peniazmi. Je vhodné, aby si
najprv vytvorili k zobrazenej situácii kontextovú úlohu, potom utvorili príklad
a vyriešili ho.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 18
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
17/8 Žiaci riešia slovnú úlohu zameranú na násobenie i porovnanie rozdielom,
v ktorej sa vyskytuje zámerne chyba. Úlohou žiakov je najprv nájsť túto chybu,
opraviť ju a úlohu vyriešiť. Chyba sa nachádza v zadaní úlohy – Rudo vykopal
zemiaky v lete a nie v zime.
17/9 Žiaci odčitujú spamäti.
17/10 Žiaci si precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky. Správnosť riešenia
overia pomocou skúšky správnosti násobením.
17/11 Žiaci si v úlohe zopakujú pojmy násobok a jednociferné číslo. Žiaci určujú
myslené číslo. Najprv určia najväčšie jednociferné číslo (9) a potom zapíšu danú
matematickú vetu pomocou príkladu (2 . 9) a vyriešia ho. Dvojnásobok čísla 9 je
číslo 18.
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 prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci odčitujú celé stovky a celé desiatky od trojciferných
čísel, riešia slovné úlohy, určujú správnosť (nesprávnosť) vyriešených príkladov,
riešia nepriamo sformulované úlohy, dopĺňajú v príkladoch chýbajúce znaky +, -,
pracujú s násobkami čísel.
18/1 Žiaci overujú správnosť (nesprávnosť) vyriešených príkladov. Nesprávne
vypočítané príklady opravia a napíšu ich do zošita správne.
18/2 Žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúceho menšiteľa (celé stovky). Koník Skočko
im v úvode vysvetľuje, akým spôsobom majú túto úlohu riešiť. Princíp už žiaci
poznajú z počítania do 100. Pri riešení môžu využiť dopočítanie na prstoch (jeden
prst = jedna stovka).
18/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnanie rozdielom.
18/4 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Pri riešení postupujú rovnako ako
v úlohe 2, ale namiesto celých stoviek dopĺňajú celé desiatky. Pracujú podľa vzoru
a rád koníka Skočka.
18/5 Žiaci skladajú štvorciferné čísla z daných rádov.
18/6 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnanie rozdielom.
18/7 Pri riešení úlohy si žiaci môžu pomôcť číselnou osou. Nájdu na nej číslo medzi
číslami 400 a 500 tak, aby bolo od každého rovnako vzdialené (číslo 450). Čísla 450
až 499 dajú po zaokrúhlení na stovky číslo 500. Najmenšie z nich je číslo 450, ktoré
je aj riešením úlohy.
18/8 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (dopĺňať
chýbajúce znaky +, - tak, aby platila rovnosť) a až potom ju začnú riešiť.
18/9 Žiaci vymenujú násobky čísel podľa daných podmienok.
18/10 Žiaci si prekreslia krížovku do zošita, doplnia riešenia a z tajničky sa dozvedia
celoeurópske tiesňové telefónne číslo (112).
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 36
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strany 27, 28
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie celých desiatok od trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 27
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: Slovensko si posiela správy, balíky... Práci na strane
predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, exkurzia a pod.) na danú tému,
o pošte, doručovaní listov (posielanie SMS cez mobilné telefóny), balíkov,
o výhodách a nevýhodách služieb (pokračovanie).
Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000 (odčítanie do 1 000 odčítaním
celej desiatky). Žiaci na nej riešia príklady na odčítanie celých desiatok, počítajú
štvorice príkladov, dopĺňajú chýbajúceho menšenca, alebo rozdiel, riešia reťazové
úlohy a hľadajú čísla podľa daných podmienok.
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 odčitujú celé desiatky. Pripomenieme im, že aj nula patrí medzi
celé desiatky.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

V druhej úlohe žiaci počítajú štvorice úloh a pozorujú, ako sa mení výsledok.
V pravej časti strany sa nachádza zelený rámček, ktorý ich upozorňuje na to, aby si
všimli meniaci sa výsledok v štvorici príkladov.
V tretej úlohe žiaci doplňujú chýbajúceho menšenca, alebo rozdiel. Príklady riešia
po riadkoch.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci riešia reťazové úlohy, opakovane odčitujú rovnaké desiatky. Pri
riešení poslednej reťazovej úlohy doplnia – 10, alebo ľubovoľné číslo a znak podľa
zadania pedagóga.
Poznámka: Posledná úloha má rôzne riešenia (závisí od zadania pedagóga).

V piatej úlohe žiaci hľadajú a zapisujú čísla, ktoré vyhovujú daným podmienkam (sú
väčšie ako číslo 780, zároveň menšie ako 900 a posledná číslica je 7). Pri práci si
môžu pomáhať číselnou osou.
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť tak, že napíšu prvé číslo (787) a potom každé len zväčšujú
o desať, až po posledné číslo (897).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 28
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel

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 cestovaní, o spoznávaní
Slovenska. Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000 (odčítanie do 1 000
odčítaním celej desiatky). Žiaci si na nej precvičujú riešenie príkladov na odčítanie
celých desiatok, tvoria úlohy na odčítanie, riešia slovnú úlohu a tvoria čísla za
daných podmienok.
V prvej úlohe žiaci tvoria a riešia z daných čísel úlohy na odčítanie. Menšence sú
na ľavej strane a menšitele na pravej strane.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac príkladov. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

V druhej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúce menšitele. Prvé dva stĺpce
počítajú ako štvorice príkladov a pozorujú, ako sa mení doplnený chýbajúci
menšiteľ.
V tretej úlohe žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie (s precvičeným
spojom – odčítaním celej desiatky), typu a – b. Samotnej slovnej úlohe môže
predchádzať motivačný rozhovor o darčekoch a možných darčekoch pre otecka (čo
všetko sa dá kúpiť za danú sumu).
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie a odčítanie. Výsledok
z predchádzajúceho príkladu použijú v nasledujúcom príklade (dopíšu ho na políčko
rovnakej farby). Úlohou i žiaci precvičujú pojmy orientácie.
V piatej úlohe žiaci tvoria z daných číslic najmenšie a najväčšie a) trojciferné a b)
štvorciferné číslo. Lúčny koník Skočko žiakom zadáva podmienku, že každú číslicu
môžu použiť v jednom vytvorenom čísle len raz.
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 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 37
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 29
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie celých desiatok od trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 29
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: Cestovanie zo Slovenska a na Slovensko
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o cestovaní mimo územia
Slovenska a na Slovensko, o tom, čo všetko potrebujeme pri ceste do zahraničia
a pod.
Strana je zameraná na prácu s číslami do 10 000 (odčítanie do 1 000 odčítaním
celej desiatky). Žiaci tvoria a riešia príklady na odčítanie, riešia úlohy s peniazmi,
nepriamo sformulovanú slovnú úlohu, zostavujú príklady na sčítanie za daných
podmienok a určujú čísla vyhovujúce zadaniu (na základe porovnávania čísel).
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 úlohy na odčítanie a riešia ich. Uvažujú, ktoré číslo môžu
použiť ako menšiteľa.
Poznámka: Všetky úlohy majú rôzne riešenia. Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 29
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel
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V druhej úlohe žiaci podľa obrázkov a vzoru zapisujú a riešia príklady na odčítanie.
Najprv zistia a zapíšu počiatočnú (nasporenú) sumu a potom minutú sumu.
Matematicky menej zdatní žiaci si môžu pomôcť papierovými modelmi peňazí.
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 nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Dopĺňajú chýbajúce
celé desiatky. Samotnej slovnej úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor
o parkovaní pre autá, parkovacích miestach. V pravej časti úlohy sa nachádza
príklad, do ktorého doplnia chýbajúceho menšiteľa (výsledok). Slúži ako skúška
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Metodický postup, didaktické poznámky
správnosti. Je totiž dôležité, aby si žiaci uvedomili, že skúškou správnosti pri
príklade na odčítanie nemusí byť zákonite len príklad na sčítanie, ale môže ním byť
aj príklad na odčítanie.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy. Pomôcť si môžu
podčiarknutím údajov v zadaní.

V štvrtej úlohe a), b), c) Žiaci zostavujú tri príklady na sčítanie s tromi sčítancami
tak, aby ich súčet bolo číslo 1 000.
Poznámka: Každá časť úlohy má rôzne riešenia. Žiaci zapíšu len tri z nich, ale po vyriešení úlohy môžu
pokračovať a hľadať ďalšie riešenia, ktoré zapíšu na pomocný papier, do bežného zošita, alebo na
tabuľu.

V piatej úlohe žiaci hľadajú a zapisujú čísla, ktoré vyhovujú daným podmienkam (sú
väčšie ako číslo 700, zároveň menšie ako 800 a aspoň jedna z číslic je 3).
Poznámka: Pri riešení si môžu pomôcť vymenovávaním číselného radu od čísla 701 po číslo 799,
číselnou osou, alebo iným, ľubovoľným spôsobom.

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
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 38
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strany 7, 8
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotky dĺžky – 1. časť, premieňanie jednotiek dĺžky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
premena jednotiek dĺžky
 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané)
zmiešané jednotky dĺžky
 správne použiť a označiť jednotky dĺžky
premena zmiešaných jednotiek dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 7
Premieňanie jednotiek dĺžky

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

Hlavný motív strany: Skočko a jednotky dĺžky
Práci na strane predchádza motivačný príbeh o lúčnom koníkovi Skočkovi, ktorý
nakreslil na kvietky meter, aby si všetky živočíchy na lúke mohli odmerať svoju
výšku. Môžeme sa ďalej so žiakmi rozprávať o tom, ktoré živočíchy sa mohli ku
kvietkom prísť odmerať a akú výšku mohli asi mať. Žiaci môžu pomenovať aj
živočíchy, ktorým by meter nestačil (vyšším ako kvietky).
Strana je venovaná precvičovaniu učiva o známych jednotkách dĺžky a ich
premieňaní. Žiaci pracujú s tabuľkami. V hornej časti strany pripomína lúčny koník
Skočko všetko o jednotke dĺžky meter, jeho zobrazení na pravítku (zmenšenine)
a jeho premieňaní.
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 1. časť, strana 8
Premieňanie jednotiek dĺžky
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V prvej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Jednotky dĺžky (v mm) z ľavého
stĺpca rozpíšu osobitne na metre, decimetre, centimetre a milimetre. Potom do
stĺpca vpravo zapíšu dĺžku v zmiešaných jednotkách dĺžky.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Jednotky dĺžky (zmiešané)
z ľavého stĺpca rozpíšu osobitne na metre, decimetre, centimetre a milimetre. Potom
do stĺpca vpravo zapíšu dĺžku v milimetroch.
V tretej úlohe a), b) Žiaci premieňajú jednotky dĺžky na dané jednotky.
Premieňajú menšie jednotky na väčšie i naopak, premieňajú i zmiešané 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.
Práci na strane predchádza motivačný príbeh o Skočkovi, ktorý sa rozhodol stať
rybárom, a následné rozprávanie o záľubách žiakov. Strana je venovaná
precvičovaniu učiva o známych jednotkách dĺžky a ich premieňaní. Žiaci pracujú
s tabuľkami, porovnávajú dvojice dĺžok, pracujú s jednotkami dĺžky a rozdeľujú dané
dĺžky na tretiny.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľky podľa vzoru. a) Dĺžku (v stĺpci vľavo) zapísanú
v zmiešaných jednotkách dĺžky rozpíšu do správnych stĺpcov (osobitne decimetre,
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Metodický postup, didaktické poznámky
centimetre a milimetre). Potom do stĺpca vpravo zapíšu celkovú dĺžku v milimetroch.
b) V druhej časti úlohy postupujú rovnako ako v prvej časti, ale do stĺpca vpravo
zapíšu celkovú dĺžku v čo najväčších jednotkách dĺžky.
Poznámka: Úloha sa dá riešiť mechanicky. Od žiakov však vyžadujeme, aby každé riešenie slovne
komentovali.

V druhej úlohe žiaci porovnávajú dvojice dĺžok pomocou relačných znakov <, >
alebo =. Potom hľadajú spoločného deliteľa, ktorým môžu vydeliť obidve čísla.
Zapíšu ho do štvorčeka pod dvojicou čísel. Môže to byť akýkoľvek spoločný deliteľ
(nemusí byť najmenší).
Poznámka: Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že porovnávajú rôzne jednotky dĺžky.

V tretej úlohe žiaci sčitujú, odčitujú a násobia dané jednotky dĺžky. Najprv musia
vypočítať časť úlohy na násobenie a až potom na sčítanie a odčítanie.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú tabuľku s údajmi. Každý údaj v prvom riadku vydelia
tromi. Zapíšu podľa vzoru tretinu každej dĺžky.
Poznámka: Tretinu vypočítajú tak, že číslo vydelia tromi. Svoje riešenie si porovnajú so spolužiakom.
V prípade, že nájdu chybu, dopíšu inou farbou správne riešenie.

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
žiaci odstrihnú 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 39
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 19
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferného čísla a jednotiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché rovnice
rovnice (na propedeutickej úrovni)
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 19
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

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

Hlavný motív strany: krásy Slovenska – Malá Fatra
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o prírodných krásach Slovenska,
pohorí Malá Fatra (čo všetko sa tam nachádza). Pri rozprávaní si môžeme pomôcť
informáciami z kontextovej úlohy v dolnej časti strany.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci pripočítavajú jednotky k trojciferným číslam. Riešia
slovné úlohy, kombinatorické úlohy, pracujú s postupnosťami čísel, riešia nepriamo
sformulované úlohy, graficky znázorňujú trojciferné čísla, vymenúvajú násobky
čísel, pracujú s kontextovou úlohou.
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.

19/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferného a jednociferného čísla
(pripočítavajú jednotky). Môžu farebne rozlišovať jednotlivé rády. Farebné rozlíšenie
uľahčuje orientáciu v číslach. Pracujú len s rádom jednotiek.
19/2 Žiaci usporadúvajú deti podľa danej podmienky. Pri riešení si môžu pomôcť
písaním začiatočný písmen detí pri ich usporadúvaní.
Poznámka: Snažíme sa viesť žiakov k systémovému riešeniu úlohy.
Poznámka: Riešenie úlohy: 8 možností usporiadania: TMJE, TJME, TJEM, TEJM, JMTE, JTME, JETM,
JTEM

19/3 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Do príkladov dopĺňajú chýbajúce
sčítance (jednotky).
19/4 Žiaci pozorujú postupnosti čísel. Zistia pravidlo postupností a doplnia ďalších
6 nasledujúcich čísel.
19/5 Kombinatorická úloha. Žiaci si nakreslia do zošita 6 domčekov a vyfarbujú ich
podľa pokynov tromi danými farbami (žiadna sa v domčeku nesmie opakovať).
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Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 19
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

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.
19/6 Žiaci znázorňujú čísla podľa vzoru pomocou symbolov grafického
znázorňovania.
19/7 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a + b + c.
19/8 Žiaci zväčšujú dané čísla o 3 jednotky.
19/9 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (sčitovať
a odčitovať do 1 000) a až potom začnú úlohu riešiť.
Poznámka: Pri riešení uplatnia žiaci pravidlo o pripočítaní menšieho čísla k väčšiemu.

19/10 Žiaci vymenujú násobky daných čísel vzostupne i zostupne.
Kontextová úloha Hrady Malej Fatry
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si úlohu musia pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom.
1. Žiaci najprv zistia nadmorskú výšku, v akej sa nachádzajú opísané
hrady/zámky a potom hľadajú riešenie.
Poznámka: Riešenie úlohy: Starhrad

2.

Žiaci najprv nájdu v texte výšku brala, na ktorom stojí Strečniansky hrad
a potom tento číselný údaj vynásobia číslom 10.

Poznámka: Riešenie úlohy: 1 030 m

3.
Didaktická hra

Žiaci vyhľadávajú informácie z rôznych zdrojov.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 40
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 30
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferného čísla a jednotiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
časti tabuľky
do 100
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 30
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

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

Hlavný motív strany: šport (basketbal, futbal, tenis, cyklistika...)
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zdravom životnom štýle,
o športovaní (kolektívnych športoch ako o futbale, basketbale, tenise a podobne).
Táto strana je zameraná na pripočítanie jednotiek k trojciferným číslam. Žiaci si na
nej precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky do 100, riešia slovnú úlohu
typu a + b + c a dopĺňajú chýbajúce súčty do tabuľky.
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 trojice príkladov. Pozorujú analógiu pripočítania jednotiek
do 100.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúceho sčítanca tak, aby súčet čísel bolo číslo
v strede. Úloha je náročná na pozornosť.
V tretej úlohe žiaci pripočítavajú jednotky k trojciferným číslam. Pomáhajú si
farebným zvýraznením jednotiek (sčitujú len rády jednotiek).
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 30
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek
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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 štvrtej úlohe si žiaci opakujú riešenie príkladov na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100. Počítajú spamäti.
V piatej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu a + b + c. Môžu si pomôcť papierovými
modelmi peňazí. Samotnej slovnej úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
o nákupoch, športových potrebách a ich cenách (čo všetko sa dá za dané sumy(u)
peňazí kúpiť).
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Didaktická hra

V šiestej úlohe žiaci riešia príklady na pripočítanie celej desiatky k trojciferným
číslam. Súčty zapisujú do tabuľky.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 41
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 31
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferného čísla a jednotiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na propedeutickej
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania
úrovni)
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
číselný rad
odčítanie
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
nepriamo sformulované úlohy
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 31
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

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

Hlavný motív strany: šport – hokej
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o kolektívnych športoch (hokeji
a pod.).
Strana je zameraná na pripočítanie jednotiek k trojciferným číslam. Žiaci na nej
riešia príklady na pripočítanie jednotiek k trojciferným číslam, tvoria a riešia príklady
na sčítanie, dopĺňajú príklady podľa vzoru a tvoria štvorciferné 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 tvoria a riešia úlohy na sčítanie. Sčitujú červené čísla so
zelenými. Koník Skočko im hovorí, že čísla môžu použiť aj viackrát. Žiaci môžu
vytvoriť aj príklad s prechodom, ak ho vedia správne vyriešiť. Ak nie, napíšu
namiesto neho iný príklad, ktorý vyriešiť vedia. Žiaci môžu k úlohám vymyslieť
reálne situácie.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac príkladov. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

Relaxačná chvíľka

89

V druhej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel a jednotiek.
V príkladoch, kde sú jednotky na začiatku, si žiaci môžu zmeniť poradie sčítancov
a pripočítať menšie číslo k väčšiemu (využiť komutatívnosť – pojem nepoužívame).
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.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Práca s PZ 1. časť, strana 31
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

Metodický postup, didaktické poznámky
V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Príklad k úlohe si
môžu zapísať a riešiť ako * – 7 = 872, alebo 872 + 7 =. Oba spôsoby sú správne.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

V štvrtej úlohe žiaci dopíšu dané sčítance (čísla 1 alebo 7) a vypočítajú príklady. Pri
pripočítaní čísla 1 sa vo výsledku zmení číslica na mieste jednotiek, pri pripočítaní
čísla 7 sa vo výsledku zmení číslica na mieste desiatok. Riešením týchto príkladov
si žiaci upevňujú pamäťové spoje. Pripravujú sa na počítanie v obore do 1 000
s prechodom cez základ 10.
V piatej úlohe žiaci tvoria zo štvorice daných číslic štvorciferné čísla. Pedagóg zadá
žiakom podmienku, či sa číslice môžu v číslach opakovať alebo nie. Čísla zapisujú
do obdĺžnikov.
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

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 42
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 32
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie trojciferného čísla a jednotiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na propedeutickej
 pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania
úrovni)
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
číselný rad
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
nepriamo sformulované úlohy
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
časti tabuľky
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
do 100
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 32
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

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

Hlavný motív strany: šport, kolektívne hry – florbal
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zdravom životnom štýle,
o športovaní (kolektívnych športoch, florbale a podobne).
Táto strana je venovaná precvičovaniu pripočítania jednotiek k trojciferným číslam.
Žiaci si na nej precvičujú aj násobenie a delenie v obore násobilky do 100, opravujú
chybne vypočítané príklady, riešia úlohu s tajničkou a dopĺňajú rozdiely do tabuľky.
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 v časti po a) dopĺňajú žiaci chýbajúce sčítance (jednociferné čísla).
V časti po b) dopĺňajú správne súčty.
V druhej úlohe žiaci počítajú príklady na sčítanie a dopĺňajú výsledky do tabuľky.
Poznámka: Práca s tabuľkou môže byť časovo náročná. Žiaci preto nemusia vyplniť celú tabuľku naraz.

V tretej úlohe žiaci prepíšu príklady tak, aby boli výsledky správne.
Poznámka: Všetky príklady sú vyriešené chybne.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 32
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferného čísla a jednotiek

91

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 si žiaci precvičujú riešenie príkladov na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100.
V piatej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie a dopĺňajú písmená do tabuľky podľa
výsledkov. Dozvedia sa tajničku: JESEŇ
V šiestej úlohe žiaci riešia príklady na odpočítanie celej desiatky od trojciferných
čísel. Rozdiely zapisujú do tabuľky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 43
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 76, PZ 1. časť, strana 9
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Obvod
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 identifikovať a pomenovať mnohouholník (štvoruholník, mnohouholník
obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (na propedeutickej
päťuholník...)
 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika ako úrovni) ako súčet dĺžok strán
súčet dĺžok strán
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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
Obvod

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

Hlavný motív strany: záhrady – skrášľovanie okolia
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o záhradách rôznych tvarov, ich funkcii –
skrášľovanie prostredia. Môžeme diskutovať, čo sa môže nachádzať v záhradách –
kvety, stromy, kríky, záhony s rôznymi druhmi zeleniny a podobne.
Práca na strane je zameraná na precvičovanie učiva o mnohouholníkoch. Žiaci sa
tu po prvýkrát stretávajú s obvodom mnohouholníkov (na propedeutickej úrovni) ako
súčet dĺžok strán.
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 odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

76/1 Žiaci najprv uplatnia vedomosti o vlastnostiach obdĺžnika, že protiľahlé strany
majú rovnakú dĺžku. Sčítajú dĺžky všetkých štyroch strán a zistia tak, koľko metrov
pletiva potrebujeme na oplotenie záhrady.
76/2 Žiaci pomenujú mnohouholníky a potom zistia pri každom útvare súčet dĺžok
jeho strán.
Poznámka: Žiaci vypočítajú obvod mnohouholníkov (na propedeutickej úrovni).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 9
Obvod

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 tom, ako chcel lúčny koník
Skočko oplotiť pozemky rôznych tvarov. Potreboval zistiť, koľko pletiva potrebuje na
oplotenie. So žiakmi sa rozprávame o tom, ako môžeme Skočkovi pomôcť. Strana
je venovaná meraniu dĺžok strán geometrických útvarov, výpočtom obvodov na
základe sčítania dĺžky strán a jednotkám dĺžky.
V prvej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Odmerajú a zapíšu dĺžky strán
v milimetroch. V každom rovinnom útvare sčítajú dĺžky všetkých strán. Žiaci zisťujú
obvody rovinných útvarov sčítaním dĺžok všetkých strán.
Poznámka: Vzorec na výpočet obvodu nepoužívame.

93

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V druhej úlohe žiaci majú danú dĺžku jednej strany štvorca a počítajú súčet všetkých
jeho strán. Musia vedieť, že štvorec má všetky štyri strany rovnako dlhé.
V tretej úlohe žiaci vo dvojiciach diskutujú, ako vypočítajú jednu aj druhú stranu
obdĺžnika, ak poznajú súčet všetkých strán. O obdĺžniku musia vedieť, že má dve
a dve strany rovnako dlhé. Danú situáciu si môžu nakresliť. Úloha má viac
správnych riešení.
V štvrtej úlohe žiaci vyfarbujú štvorčeky za daných podmienok (v riadku, v stĺpci ani
vo vyznačených malých obdĺžnikoch sa nesmie farba opakovať). Riešia sudoku so
symbolmi. Odporúčame, aby si žiaci najprv štvorčeky vyznačili farebnými bodkami
a až po overení správnosti riešenia ich vyfarbili príslušnými farbami. Úloha má
kombinatorický charakter. Žiaci si riešením úlohy precvičujú 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

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 44
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 20
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie jednotiek od trojciferného čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
rovnice (na propedeutickej úrovni)
 vyriešiť jednoduché rovnice
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na úrovni
do 100
manipulácie a znázorňovania)
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 20
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla

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

Hlavný motív strany: tajomstvá dávnej minulosti – dinosaury.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o dinosauroch ako stopách dávnej
minulosti. Pri rozprávaní si môžeme pomôcť informáciami z kontextovej úlohy
v dolnej časti strany.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci odčitujú jednotky od trojciferných čísel. Riešia slovné
úlohy, kombinatorické úlohy, úlohu s neprázdnym prienikom, násobia a delia
v obore násobilky. Riešia nepriamo sformulované úlohy, úlohu z oblasti finančnej
gramotnosti. Pracujú s kontextovou úlohou.
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.

20/1 Žiaci riešia príklady na odčítanie jednociferných čísel (jednotiek) od
trojciferných čísel. Môžu farebne rozlišovať jednotlivé rády. Farebné rozlíšenie
uľahčuje orientáciu v číslach. Pracujú len s rádom jednotiek.
20/2 Žiaci riešia slovnú úlohu s kombinatorickou motiváciou. Pri riešení postupujú
systematicky.
20/3 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu s práve preberaným spojom počítania.
20/4 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Dopĺňajú chýbajúce menšitele tak,
aby platila rovnosť.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 20
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného 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.
20/5 Úloha má rôzne riešenia.
20/6 Žiaci zaokrúhľujú dané čísla na stovky.
20/7 Žiaci riešia úlohu z oblasti finančnej gramotnosti.
20/8 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (násobiť
v obore násobilky) a až potom začnú riešiť.
20/9 Žiaci riešia úlohu s neprázdnym prienikom. Úlohu je vhodné riešiť prakticky.
Žiaci si môžu zobrať zo skrinky dané pomôcky na výtvarnú výchovu. Z desiatich
žiakov si 8 žiakov zoberie len vodové farby, zvyšní dvaja žiaci si zoberú len tuše.
Zvyšných sedem tušov si zoberú siedmi žiaci, ktorí už majú vodové farby.
20/10 Žiaci odčitujú od celých stoviek celé desiatky. Opakujú si pojmy menšenec,
menšiteľ, rozdiel.
Kontextová úloha Tajomstvá dávnej minulosti
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si úlohu musia pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom.
1.Najprv si pripomenieme pojem aspoň (najmenej). Potom žiaci vyhľadajú dinosaura
s vhodnou dĺžkou.
Poznámka: Riešenie úlohy: Brachiosaurus

2. Žiaci najprv vypočítajú súčet výšok 8 polmetrových stromčekov. Ak žiaci vedia,
že dva polmetrové stromčeky majú výšku 1 meter, poľahky zistia, že výška 8
polmetrových stromčekov je 4 metre.
Poznámka: Riešenie úlohy: Stegosaurus

3. Žiaci sčítajú hmotnosti všetkých troch dinosaurov.
Poznámka: Riešenie úlohy: 92 ton
Poznámka: Pripomenieme si vzťah jednotiek hmotnosti – tona, kilogram: 1 tona = 1 000 kilogramov

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 45
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 33
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie jednotiek od trojciferného čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel, súčin, podiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
do 100
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 33
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 33
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla
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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: šport
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zdravom životnom štýle,
o športovaní.
Táto strana je venovaná nácviku odčítania jednotiek od trojciferných čísel. Žiaci si
na nej precvičujú násobenie a delenie v obore násobilky, pripočítanie stoviek,
desiatok a jednotiek k trojcifernému číslu a odčítanie stoviek a desiatok od
trojciferného 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 riešia trojice príkladov. Pozorujú analógiu odčítania jednotiek do
100. Pomáhajú si farebným zvýraznením jednotiek – odčitujú len rády jednotiek.
V druhej úlohe žiaci počítajú príklady na sčítanie a odčítanie. Výsledky vpisujú do
geometrických útvarov rovnakej farby ako políčko so sčítancom (menšencom).
V tretej úlohe si žiaci opakujú riešenie príkladov na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100.
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 a) Žiaci najprv odčitujú jednotky od trojciferných čísel. b) Potom
zoraďujú výsledky vzostupne (od najmenšieho po najväčšie). Je vhodné, aby si už
použité čísla v príkladoch vyškrtli.
V piatej úlohe si žiaci precvičujú prebraté spoje sčítania a odčítania. Pozorujú, ako
sa mení číslica vždy v inom ráde.
V šiestej úlohe žiaci zapisujú dané čísla ako súčet stoviek, desiatok a jednotiek.
Precvičujú si rády čísel.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 46
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 34
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie jednotiek od trojciferného čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
správnosti riešenia, odpoveď
nepriamo sformulované úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 34
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla

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

Hlavný motív strany: kino
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o kine, filmových predstaveniach
a pod.
Táto strana je venovaná precvičovaniu odčítania jednotiek od trojciferných čísel.
Žiaci na nej zostavujú a riešia príklady na odčítanie, príklady na odčítanie jednotiek
od trojciferného čísla, slovnú úlohu, dopĺňajú do príkladov dané menšitele (7 alebo
4) a riešia ich, dopĺňajú čísla do odčítacích domčekov.
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 zostavujú a riešia príklady na odčítanie jednotiek od trojciferných
čísel. Pri zostavovaní príkladov sa riadia farbami políčok. Koník Skočko žiakom
hovorí, že čísla môžu použiť viackrát. Žiaci môžu k úlohám vymyslieť reálne situácie,
ktoré sa dajú vyjadriť daným príkladom.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac príkladov. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 34
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla
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V druhej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie jednotiek od trojciferných čísel.
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 nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Môžu ju riešiť ako
úlohu na odčítanie (869 – 7). Samotnej slovnej úlohe môže predchádzať motivačný
rozhovor o divadelných a iných predstaveniach v kinosálach.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov dané menšitele (7 alebo 4) a riešia ich.
Odčitujú jednotky od trojciferných čísel podľa vzoru. Pri odčítaní čísla sa vždy zmení
aj číslica na mieste desiatok.
V piatej úlohe žiaci dopĺňajú k danému rozdielu vhodného menšenca alebo
menšiteľa. Pri hľadaní chýbajúceho čísla si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom.
Môžu si pomôcť dopočítaním stoviek do celých stoviek a desiatok do celých
desiatok, alebo dopočítaním daného rozdielu do celých stoviek a potom do daného
menšenca. Príklady typu 780 – ___ = 530 môžu riešiť ako 780 – 530.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.

100

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 47
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 35
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Odčítanie jednotiek od trojciferného čísla
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti správnosti riešenia, odpoveď
nepriamo sformulované úlohy
 zmatematizovať primerané reálne situácie
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
matematizácia reálnej situácie
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 35
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 35
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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: učíme sa rozumne pracovať s peniazmi
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, návšteva sporiteľne,
banky a pod.) o sporení a rozumnom míňaní peňazí.
Táto strana je venovaná precvičovaniu odčítania jednotiek od trojciferných čísel.
Žiaci si na nej precvičujú odčítanie v obore do 1 000, hľadajú nesprávne vypočítané
príklady, riešia slovné úlohy s nadväznosťou, tvoria príklady s daných čísel
a zapisujú ciferný súčet prirodzených čísel.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov vhodné chýbajúce čísla. V prvých dvoch
stĺpcoch dopĺňajú chýbajúce menšitele (len jednociferné čísla). Pracujú len s rádmi
jednotiek (stovky a desiatky sú v číslach rovnaké). Môžu počítať po jednom alebo,
iným ľubovoľným spôsobom. V treťom stĺpci dopĺňajú chýbajúce menšence. Môžu
si pomôcť sčítaním trojciferného čísla (rozdielu) s jednotkami (s menšiteľmi).
V druhej úloh žiaci skontrolujú výsledky príkladov. Správne výsledky označia daným
symbolom a nesprávne prečiarknu červenou pastelkou a dopíšu správny výsledok.
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 slovné úlohy s peniazmi s priamou nadväznosťou. Vyriešia
prvý príklad, sformulujú a napíšu odpoveď a výsledok vpíšu do zápisu nasledujúcej
slovnej úlohy. Týmto spôsobom postupujú aj pri riešení ďalšej úlohy. Do zápisu

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
jednotiek od trojciferného čísla

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
poslednej úlohy si vymyslia a zapíšu chýbajúci údaj. Posledná úloha má rôzne
riešenia.
Poznámka: Úloha je prepojená s reálnym životom.

V štvrtej úloh žiaci sčitujú dané trojciferné čísla v tabuľke. Stovky sčítajú so
stovkami, desiatky s desiatkami.
V piatej úlohe žiaci sčitujú všetky číslice v daných prirodzených číslach.
Pripomenieme im pojem ciferný súčet. Sčítame tri čísla, zapíšeme ich súčet a ďalej
v sčítaní nepokračujme. Vzor: 4 + 4 + 4 = 12. Úlohou tohto typu sa žiaci pripravujú
na využitie ciferného súčtu vo vyšších ročníkoch.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 48
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 76, PZ 1. časť, strana 10
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Obvod
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 identifikovať a pomenovať mnohouholník (štvoruholník, mnohouholník
obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (na propedeutickej
päťuholník...)
 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika ako úrovni) ako súčet dĺžok strán
dĺžka strany trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
súčet dĺžok strán
 odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
(s presnosťou na milimetre)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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
Obvod

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

Hlavný motív strany: záhrady – skrášľovanie okolia
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o záhradách rôznych tvarov, ich funkcii –
skrášľovanie prostredia. Môžeme diskutovať, čo sa môže nachádzať v záhradách –
kvety, stromy, kríky, záhony s rôznymi druhmi zeleniny a podobne.
Práca na strane je zameraná na precvičovanie učiva o mnohouholníkoch. Žiaci sa
tu po prvýkrát stretávajú s obvodom mnohouholníkov (na propedeutickej úrovni) ako
súčet dĺžok strán. Žiaci si ďalej precvičujú rysovanie a meranie dĺžky úsečiek, dĺžky
strán štvorca a obdĺžnika, rysovanie polpriamok. Pracujú so stavbou z kociek.
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.

76/3 Žiaci vypočítajú obvod výkresu, ktorý používajú na výtvarnej výchove (môže
byť formát A4 alebo A3). Najprv odmerajú dĺžku kratšej a dĺžku dlhšej strany
a vypočítajú súčet dĺžok všetkých štyroch strán.
76/4 Pri meraní dĺžky strán rôznych predmetov v okolí s podobným tvarom ako má
trojuholník, štvorec alebo obdĺžnik použijú žiaci vhodné meradlo. Po odmeraní strán
nájdených predmetov zistia ich obvod.
76/5 Žiaci rysujú úsečky a pracujú podľa pokynov.
76/6 Žiaci rysujú polpriamky a pracujú podľa pokynov.
76/7 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky strán štvorca a obdĺžnika.
Poznámka: Doplňujúcou úlohou pre žiakov môže byť, aby vypočítali obvod štvorca a obdĺžnika ako súčet
dĺžok strán.

76/8 Žiaci pracujú so stavbou z kociek a zisťujú, koľko najmenej kociek treba
doplniť, aby vznikla stavba v tvare kocky.
Poznámka: Riešenie úlohy: 1. podlažie – 16 kociek, 2. podlažie – 4 kocky, chýba 16 – 4 = 12 kociek, 3.
podlažie – 1 kocka, chýba 16 – 1 = 15 kociek, 4. podlažie – 1 kocka, chýba 16 – 1 = 15 kociek(12 + 15 +
15 = 42 kociek).

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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ 1. časť, strana 10
Obvod

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 starostlivosti o záhradky na jeseň,
príprave na zimu, výsadbe stromov, kríkov a pod. Strana je venovaná rysovaniu
trojuholníka, rysovaniu štvorcov v štvorcovej sieti, obvodom štvorcov, obdĺžnikov
a trojuholníkov a meraniu strán. Riešením úloh si opakujú pravidlá rysovania
(čistota, presnosť, vhodné rysovacie potreby, hygiena, bezpečnosť pri rysovaní).
V prvej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Rysujú trojuholníky spájaním daných
bodov. Potom si vyberú jeden z narysovaných trojuholníkov, odmerajú dĺžky jeho
strán a sčítajú ich (zistia obvod daného trojuholníka).
V druhej úlohe žiaci pracujú v štvorcovej sieti podľa pokynov. Rysujú ľubovoľné
štvorce a označujú ich vrcholy. Písmená na označenie vrcholov sa nesmú v jednej
úlohe opakovať.
V tretej úlohe žiaci merajú všetky strany každého štvorca, ktorý v predchádzajúcej
úlohe sami narysovali. Potom vypočítajú súčty dĺžok strán každého štvorca (zisťujú
obvody štvorcov pomocou sčítania dĺžok strán).
Poznámka: Vzorec na výpočet obvodu nepoužívame.

V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu, dodržiavajú správny postup pri jej riešení.
Riešia úlohu na výpočet obvodu obdĺžnika pomocou sčítania dĺžok jeho strán.
Urobia výpočet (od vypočítaného obvodu odčítajú už použitých 119 m pletiva)
a napíšu odpoveď slovnej úlohy (koľko metrov pletiva musí ujo Fero ešte dokúpiť,
ak chce oplotiť celú záhradu).
Poznámka: Vzorec na výpočet obvodu nepoužívame.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 49
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 21, PZ 1. časť, strana 36
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie grafickým znázornením
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 21
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie grafickým znázornením

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
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o škole v prírode. Ak už žiaci boli
v škole v prírode, môžu porozprávať svoje zážitky, čo sa im tam páčilo, resp.
nepáčilo. Ak ešte neboli, učiteľ porozpráva deťom, čo všetko v škole v prírode môžu
zažiť.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci sčitujú grafickým znázornením – pripočítavajú jednotky
k trojcifernému číslu, 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: Prácu na strane odporúčam rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

21/1 Žiaci graficky znázorňujú trojciferné čísla.
Poznámka: S grafickým znázornením trojciferných čísel sa už stretli v 3. ročníku.

21/2 Žiaci pripočítavajú jednotky k trojciferným číslam. Pri riešení si môžu pomôcť
znázornením podľa vzoru nad úlohou.
21/3 Žiaci riešia slovnú úlohu na odčítanie.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Relaxačná chvíľka
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21/4 Žiaci riešia slovnú úlohu, v ktorej je nepriamo uvedená informácia. V úlohe
budú žiaci sčitovať.
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.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Práca s PZ 1. časť, strana 36
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
grafickým znázornením

Metodický postup, didaktické poznámky
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, návšteva knižnice,
beseda so spisovateľom, a pod.) o knihách. Sprievodná postavička, lúčny koník
Skočko, v hornej časti strany oboznamuje žiakov s grafickým znázornením
trojciferného čísla a vysvetľuje im na názornom príklade spôsob sčítania
trojciferného čísla s jednotkami pomocou grafického znázornenia. S grafickým
znázornením sa žiaci už stretli pri dvojciferných číslach. Teraz pribudol symbol
grafického znázornenia pre rád stoviek – štvorček. Táto strana je venovaná
grafickému znázorneniu trojciferných čísel, grafickému znázorneniu sčítania
trojciferných čísel s jednotkami, násobeniu v obore násobilky do 100,
viacnásobnému počítaniu a úlohe s časom.
V prvej úlohe žiaci graficky znázorňujú dané trojciferné čísla. Grafické
znázorňovanie nahrádza počítanie s konkrétnymi predmetmi. Pre jednotlivé rády sú
určené zástupné znaky (čiarky na zápis jednotiek, krúžky na zápis desiatok
a štvorčeky na zápis stoviek). Sú to dohodnuté znaky, ale použiť sa môžu aj iné.
Poznámka: Spôsob počítania pomocou znázornenia je vhodný pri oboznamovaní sa s novým učivom
a je vhodný pre menej matematicky zdatných žiakov, ktorým nevyhovujú iné spôsoby počítania.
Nevhodný je pri dlhších reťazových príkladoch, kde môže dochádzať k chybám.

Didaktická hra

V druhej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie, pripočítavajú jednotky k trojciferným
číslam. Príklady nemusia riešiť pomocou grafického znázornenia (ako im radí
Skočko), ale bolo by vhodné, aby si tento spôsob aspoň vyskúšali.
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie. Riešením úlohy si opakujú
pamäťové spoje násobenia v obore násobilky do 100.
V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady na viacnásobné sčítanie a odčítanie. Môžu si ich
rozložiť na viac častí a riešiť ich na pomocný papier alebo do zošita, prípadne si
môžu písať čiastkové medzivýsledky.
V piatej úlohe žiaci určujú časť celku na ciferníku hodín. Správne ju zapíšu
v minútach. Pri práci si môžu pomáhať papierovým modelom hodín.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 50
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 21, PZ 1. časť, strana 37
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie grafickým znázornením
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
do 100
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 sčítať a odčítať prirodzené čísla pomocou kalkulačky
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 21
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie grafickým znázornením

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 (pokračovanie)
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie odčítania
do 1 000). Žiaci odčitujú grafickým znázornením – odčitujú jednotky od trojciferného
čísla, delia v obore násobilky. Usporadúvajú čísla podľa veľkosti vzostupne
i zostupne, riešia kontextovú úlohu.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

21/5 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť
(odčitovať jednotky od trojciferných čísel) a až potom začnú úlohu riešiť. Pri riešení
si môžu pomôcť znázornením podľa vzoru nad úlohou.
21/6 Žiaci delia v obore násobilky spamäti.
21/7 Žiaci zoraďujú trojciferné čísla podľa veľkosti vzostupne (od najmenšieho po
najväčšie).
Poznámka: Čísla si žiaci najprv prepíšu do zošita. Pri zoraďovaní môžu napísané čísla postupne škrtať.

21/8 Žiaci zoraďujú štvorciferné čísla podľa veľkosti zostupne (od najväčšieho po
najmenšie).
Poznámka: Čísla si žiaci najprv prepíšu do zošita. Pri zoraďovaní môžu napísané čísla postupne škrtať.

Kontextová úloha Škola v prírode
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si úlohu musia pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom. Pri riešení si môžu pomôcť
kalkulačkou.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
1. Žiaci najprv musia rozlíšiť, ktoré z vymenovaných potravín sú mliečne
výrobky (maslo, jogurty a mlieko). Potom sčítajú počty kusov mliečnych
výrobkov.
Poznámka: Riešenie úlohy: 45 + 155 + 60 = 260 ks

2.

V zadaní je uvedená cena párkov a rýb za 1 kg. Túto cenu musia
vynásobiť počtom kilogramov uvedených v kontexte úlohy a následne
porovnať.

Poznámka: Riešenie úlohy: párky – 23 . 4 = 92,- €, ryby – 16 . 5 = 80,- €. Zaplatil viac za párky.

3.

Najprv zistia počet chlebov a vynásobia ho jednotkovou hmotnosťou.
Potom počet rožkov vydelia číslom 20 (20 ks pripadá na 1 kg rožkov).

Poznámka: Riešenie úlohy: chlieb – 15 . 2 = 30 kg, rožky 200 : 20 = 10 kg, spolu: 30 + 10 = 40 kg

4.

Žiaci najprv vyhľadajú v kontexte úlohy ovocie (banány, jablká,
pomaranče), zistia ich počet, ktorý sčítajú.

Poznámka: Riešenie úlohy: 75 + 94 + 86 = 255 ks

5.

Žiaci si najprv vyhľadajú, koľko ks rožkov bolo kúpených. Následne
odrátajú počet rozdaný na raňajky a výpočtom zistia počet, koľko ks
rožkov zostalo na olovrant.

Poznámka: Riešenie úlohy: 200 – 84 = 116 ks rožkov.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 37
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
grafickým znázornením

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 (prezentácia, návšteva knižnice,
beseda so spisovateľom, a pod.) o knihách. Sprievodná postavička, lúčny koník
Skočko, v hornej časti strany oboznamuje žiakov s grafickým znázornením
trojciferného čísla a vysvetľuje im na názornom príklade spôsob odčítania jednotiek
od trojciferného čísla pomocou grafického znázornenia. Táto strana je venovaná
grafickému znázorneniu odčítania jednotiek od trojciferných čísel, násobeniu, práci
s tabuľkou, riešeniu slovnej úlohy.
V prvej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie jednotiek od trojciferných čísel.
Príklady nemusia riešiť pomocou grafického znázornenia (ako im radí Skočko), ale
bolo by vhodné, aby si tento spôsob aspoň vyskúšali.
Poznámka: Spôsob počítania pomocou znázornenia je vhodný pri oboznamovaní sa s novým učivom
a je vhodný pre menej matematicky zdatných žiakov, ktorým nevyhovujú iné spôsoby počítania.
Nevhodný je pri dlhších reťazových príkladoch, kde môže dochádzať k chybám.

V druhej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie. Zmenšujú dané čísla o 5 (o 6).
Výsledky píšu do obdĺžnikov rovnakej farby ako je menšenec.
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na odčítanie typu a – b. Samotnej slovnej
úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor o knihách, ktoré žiaci už prečítali,
o čítaní vo voľnom čase.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku. Číslam sú priradené symboly – obrázky. Žiaci
sa riešením úlohy pripravujú na riešenie príkladov s premennou zapísanou
písmenom.
V piatej úlohe žiaci tvoria príklady podľa vzoru a vypočítajú ich.
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
žiaci odstrihnú pravý dolný roh pracovného zošita. Ľahšie si nájdu novú stranu na
ďalšej hodine.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.

Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 51
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 22
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vyriešiť jednoduché rovnice
správnosti riešenia, odpoveď
 vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému príkladu
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
na násobenie a delenie v obore násobilky do 100
rovnice (na propedeutickej úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 22
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: doprava – cestovanie vlakom
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o rôznych typoch dopravy,
napríklad o železničnej doprave, cestovaní vo vlakoch, výhodách a nevýhodách
tohto spôsobu prepravy.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci sčitujú a odčitujú trojciferné čísla (zakončené celými
desiatkami). Zapisujú trojciferné čísla podľa grafického znázornenia, riešia slovné
úlohy, nepriamo sformulované úlohy, pracujú s rádmi trojciferných čísel, tvoria úlohy
na sčítanie, tvoria slovné úlohy k príkladom na násobenie a delenie.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice. Je na rozhodnutí a výbere
pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné. Žiaci ich
nemusia všetky vypracovať.

22/1 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť
(zapisovať trojciferné čísla podľa grafického znázornenia) a až potom začnú riešiť.
Pri riešení si môžu pomôcť vzorom uvedeným nad úlohou.
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Metodický postup, didaktické poznámky
22/2 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv násobia, potom sčitujú.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 22
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

Didaktická hra

22/3 Žiaci sčitujú trojciferné čísla s trojcifernými číslami (zakončené celými
desiatkami). Po prepísaní príkladov do zošita si farebne vyznačia rády čísel a sčítajú
podľa návodu vedľa úlohy.
22/4 Žiaci riešia slovnú úlohu, kde určujú časť z celku. Namiesto delenia môžu
použiť viacnásobné odčítanie.
22/5 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Dopĺňajú chýbajúce sčítance.
22/6 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv násobia, potom sčitujú.
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.
22/7 Žiaci odčitujú trojciferné čísla od trojciferných čísel (zakončené celými
desiatkami). Po prepísaní príkladov do zošita si farebne vyznačia rády čísel a sčítajú
podľa návodu vedľa úlohy.
22/8 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy. Dopĺňajú chýbajúce menšitele.
22/9 Žiaci vytvoria k príkladom na násobenie a delenie slovné úlohy a vyriešia ich.
22/10 Žiaci tvoria príklady na sčítanie (so známymi spojmi) a vyriešia ich.
22/11 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a – b + c.
22/12 Žiaci urobia súčet cifier 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
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.
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Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 38, 39
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
nepriamo sformulované úlohy
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 38
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: kolobeh života
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor (prezentácia, interaktívne
vyučovanie a pod.) na danú tému kolobeh života.
Sprievodná postavička, lúčny koník Skočko, v hornej časti strany oboznamuje
žiakov s dvomi spôsobmi sčítania trojciferného čísla s trojciferným. Pri prvom
spôsobe najprv sčítame stovky so stovkami a desiatky s desiatkami a potom
sčítame oba získané výsledky. Pri druhom spôsobe najprv sčítame prvého sčítanca
so stovkami z druhého sčítanca a k výsledku pripočítame desiatky druhého
sčítanca. Prvý spôsob počítania je výhodnejší pre žiakov, ktorí uprednostňujú
počítanie s rovnakými rádmi – namiesto celých stoviek a celých desiatok môžu
použiť prsty. Je vhodný pri počítaní bez prechodu. Druhý spôsob je vhodný pri
neskoršom počítaní s prechodom. Táto strana je venovaná nácviku sčítania
trojciferného čísla s trojciferným bez prechodu cez základ 10. Žiaci na strane riešia
príklady na sčítanie dvoch trojciferných čísel, dopĺňajú k daným sčítancom a súčtom
chýbajúce sčítance, riešia úlohy s eurami a zostavujú trojciferné 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 riešia trojice príkladov na sčítanie. Pozorujú súvis medzi
jednotlivými krokmi riešenia a výsledkom.
V druhej úlohe žiaci sčitujú trojciferné čísla s trojcifernými číslami. Pri riešení si môžu
pomôcť ľubovoľným spôsobom, napríklad niektorým z uvedených spôsobov.
Poznámka: V prípade potreby si môžu postup riešenia písať na pomocný papier, alebo do zošita.

V tretej úlohe žiaci k danému sčítancu a súčtu dopĺňajú vhodného sčítanca. Pri
určovaní chýbajúceho čísla si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom. Napríklad
dopočítaním stoviek do celých stoviek a desiatok do celých desiatok, alebo
dopočítaním daného sčítanca do celých stoviek a potom do daného súčtu.
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Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 39
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady, pri ktorých si opakujú pravidlo prednosti
matematických operácií.
V piatej úlohe žiaci skladajú a zapisujú čísla podľa daného počtu stoviek, desiatok
a jednotiek. Môžu vymýšľať ďalšie podobné úlohy.
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.
Táto strana je venovaná nácviku sčítania trojciferného čísla s trojciferným číslom
bez prechodu cez základ 10. Žiaci riešia príklady na sčítanie dvoch trojciferných
čísel bez prechodu cez základ 10, tvoria a riešia úlohy na sčítanie dvoch
trojciferných čísel, riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu, pracujú s hodinami
a počítajú reťazový príklad.
V prvej úlohe a) Žiaci najprv vyriešia príklady na sčítanie trojciferného čísla
s trojciferným číslom bez prechodu cez základ 10. b) Potom zoradia výsledky podľa
veľkosti od najväčšieho po najmenší. Môžu si pomôcť škrtaním už zoradených
výsledkov.
V druhej úlohe žiaci tvoria z daných čísel príklady na sčítanie trojciferného čísla
s trojciferným číslom a riešia ich. Môžu vytvoriť aj príklady s výsledkom väčším ako
1 000. Ak ho nevedia vyriešiť, príklad zmenia na iný. Čísla sa môžu v príkladoch
opakovať.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac príkladov. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Základný príklad,
vyplývajúci zo zadania je: 760 - ___ = 520.Úlohu však môžu riešiť aj ako 520 + ___
= 760 alebo 760 – 520 =.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje
potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej úlohy.

V štvrtej úlohe žiaci zapisujú čas, ktorý hodiny práve ukazujú. Dokresľujú do
ciferníkov hodín veľkú ručičku tak, aby ukazovala, koľko hodín bude o 20 minút.
Poznámka: Môžu zapísať čas ako dopoludňajší alebo ako odpoludňajší.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci riešia reťazovú úlohu so spojmi na násobenie, delenie, sčítanie
a odčítanie.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 53
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 77
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Štvorec a jeho vlastnosti
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol a strana trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruhol vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka
níka, päťuholníka
(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka,
označenie vrcholov mnohouholníka veľkými tlačenými
päťuholníka...)
písmenami
 označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, štvorca
protiľahlé a susedné strany
a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka...)
uhlopriečka
 vyznačiť protiľahlé a susedné strany štvorca
vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán, počet
a obdĺžnika
vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky
 popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov
(trojuholník, štvorec, obdĺžnik)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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
Štvorec a jeho vlastnosti

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

Hlavný motív strany: stavby z kociek
Žiaci na strane spoznávajú vlastnosti štvorca – vrcholy, jeho strany, ktoré sú všetky
rovnaké, susedné a protiľahlé strany štvorca a jeho uhlopriečky. Ďalej si žiaci
precvičujú rysovanie štvorcov v štvorcovej sieti, rysujú polpriamky a úsečky, počítajú
obvod štvorcov, pracujú so stavbou z kociek a s tabuľkou. V žltých rámčekoch na
strane sú uvedené nové informácie o vlastnostiach štvorca.
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 77
Štvorec a jeho vlastnosti
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77/1 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky strán štvorca. Po porovnaní dĺžok strán zistia,
že sú všetky rovnaké.
77/2 Žiaci narysujú ľubovoľný štvorec v štvorcovej sieti, odmerajú a zapíšu dĺžky
jeho strán a zistia jeho obvod.
77/3 Žiaci narysujú štvorec v štvorcovej sieti tak, aby mal 16 štvorčekov. Potom
riešia sudoku, pomocou štyroch farieb vyfarbia štvorčeky v štvorcovej sieti tak, aby
sa v žiadnom stĺpci ani v žiadnom riadku farba neopakovala.
77/4 Žiaci sa pokúsia nakresliť obrázok jedným ťahom.
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.
77/5 Žiaci hľadajú cestičky podľa vzoru. Orientujú sa v tabuľke a hľadajú
usporiadania písmen slova ŠTVOREC.
77/6 Žiaci vypočítajú obvod (súčet dĺžok strán) všetkých vyobrazených štvorcov.
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Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
77/7 Žiaci narysujú v štvorcovej sieti štvorec a vyznačia body tak, aby patrili
(nepatrili) štvorcu.
77/8 Žiaci rysujú polpriamku, vyznačia bod, narysujú úsečku, odmerajú a zapíšu jej
dĺžku.
77/9 Žiaci pracujú so stavbou z kociek. Pri riešení úlohy si môžu pomôcť označením
strán kociek, ktoré sa navzájom nedotýkajú.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 54
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 40, 41
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vytvoriť pravdivé (nepravdivé tvrdenia)
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 40
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: jeseň na Slovensku.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o jeseni.
Táto strana je zameraná na odčítanie trojciferného čísla od trojciferného čísla bez
prechodu cez základ 10. Sprievodná postavička, lúčny koník Skočko, v hornej časti
strany oboznamuje žiakov s dvomi spôsobmi odčítania trojciferného čísla od
trojciferného čísla. Pri prvom spôsobe najprv odčítame stovky od stoviek a desiatky
od desiatok, potom sčítame oba získané výsledky. Pri druhom spôsobe najprv od
menšenca odčítame stovky menšiteľa a potom od získaného výsledku odčítame
zvyšné jednotky (menšiteľa). Prvý spôsob počítania je výhodnejší pre žiakov, ktorí
uprednostňujú počítanie s rovnakými rádmi – namiesto celých stoviek a celých
desiatok môžu použiť prsty. Je vhodný pri počítaní bez prechodu. Druhý spôsob
počítania je vhodný pri neskoršom počítaní s prechodom. Žiaci na strane riešia
príklady na odčítanie trojciferného čísla od trojciferného čísla bez prechodu cez
základ 10, dopĺňajú k danému rozdielu a menšencu vhodného menšiteľa, skladajú
z daných čísel trojciferné 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 si žiaci precvičujú odčítanie trojciferného čísla od trojciferného čísla
bez prechodu cez základ 10.
V druhej úlohe žiaci odčitujú trojciferné čísla od trojciferných čísel. Pri riešení si
môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom, napr. niektorým z uvedených spôsobov.
Poznámka: Žiaci si v prípade potreby môžu pomôcť písaním medzivýsledkov na pomocný papier, alebo
do bežného zošita.

V tretej úlohe žiaci dopĺňajú k danému rozdielu a menšencu vhodného menšiteľa.
Pri hľadaní chýbajúceho čísla si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom. Môžu si
pomôcť dopočítaním stoviek do celých stoviek a desiatok do celých desiatok, alebo
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Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 41
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
trojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
dopočítaním daného rozdielu do celých stoviek a potom do daného menšenca.
Príklady typu 640 – * = 220 môžu riešiť ako 640 – 220.
V štvrtej úlohe žiaci pozorujú vzor a potom odčitujú čísla. Riešenie je náročné na
orientáciu.
V piatej úlohe si žiaci overujú pravdivosť tvrdení. Nepravdivé tvrdenia opravia na
pravdivé. Úlohou si upevňujú poznatky o jednotkách času.
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 leteckej doprave, o rôznych
druhoch dopravných prostriedkov v leteckej doprave (lietadlá, vrtuľníky, lietajúce
balóny, vzducholode). Strana je venovaná precvičovaniu odčítania trojciferných
čísel bez prechodu cez základ 10. Žiaci na nej riešia príklady na odčítanie, dopĺňajú
sčítacie pyramídy, tvoria a riešia príklady na odčítanie, riešia slovnú úlohu typu a –
b, odčitujú susedné čísla.
V prvej úlohe žiaci odčitujú trojciferné čísla od trojciferných čísel (zakončených na
celé desiatky) bez prechodu cez základ 10. Pri počítaní využívajú ľubovoľný spôsob
(napríklad niektorý zo spôsobov uvedených na predchádzajúcej strane).
V druhej úlohe žiaci tvoria z daných čísel príklady na odčítanie a riešia ich. Čísla sa
môžu v príkladoch opakovať. Pri zostavovaní príkladov sa riadia farbami políčok.
Žiaci môžu k úlohám vymyslieť reálne situácie, ktoré sa dajú vyjadriť daným
príkladom.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia. Žiaci môžu vytvoriť i viac príkladov. Písať ich môžu na pomocný
papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu. Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich
rozdeliť na dve, či viac častí.

V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na odčítanie typu a – b. Samotnej slovnej
úlohe môže predchádzať rozhovor o leteckej doprave a letiskách na Slovensku.
Poznámka: Sprievodná postavička, lúčny koník Skočko, žiakom pripomína, že uvedené vzdialenosti nie
sú presné. Presné vzdialenosti miest si môžu vyhľadať na internete alebo z iných zdrojov a navzájom si
svoje zistenia porovnať. Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu.
Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy. Ak žiaci nemajú
dostatok miesta na vpísanie sformulovanej odpovede, môžu na linajku napísať iba skrátenú (napr.
dvojslovnú) formu odpovede a celú odpoveď napíšu na pomocný papier, alebo do zošita.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú sčítacie pyramídy. Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným
spôsobom. V prvých dvoch postupujú zdola nahor. Sčitujú vždy dve trojciferné čísla
a súčet píšu od okienka nad ne. V červenej pyramíde začnú dopĺňať chýbajúceho
sčítanca v tej trojici okienok, v ktorej chýba len jeden sčítanec.
V piatej úlohe žiaci odčitujú susedné čísla, počítajú s celými stovkami. Musia si
uvedomiť, že od väčšieho čísla vždy odčitujeme menšie.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 55
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
Štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 23
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
správnosti riešenia, odpoveď
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
nepriamo sformulované úlohy
v tabuľke
aplikačné úlohy
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 23
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: mestá Slovenska – Bardejov
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, napríklad o
Bardejove. Môžeme diskutovať o jeho polohe, pamiatkach tohto mesta. Môžeme
využiť údaje z kontextovej úlohy v dolnej časti strany alebo získať nejaké informácie
z internetu, z encyklopédií.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci sčitujú a odčitujú trojciferné čísla, riešia slovnú úlohu,
nepriamo sformulovanú slovnú úlohu, porovnávajú trojciferné čísla, násobia v obore
násobilky, pracujú s kontextovou úlohou.
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.

23/1 Žiaci sčitujú trojciferné čísla s trojcifernými číslami. Pri riešení si môžu pomôcť
pomôckou nad úlohou.
Poznámka: Žiaci si opakujú pojem súčet.

23/2 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.

Relaxačná chvíľka
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23/3 Žiaci porovnávajú trojciferné čísla pomocou relačných znakov.
Relaxačné chvíľky zaraďujeme priebežne podľa potreby v konkrétnej triede.
Odporúčame naučiť žiakov hru, báseň, riekanku, pesničku spojenú s pohybom,
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Práca s učebnicou strana 23
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
ktorou sa preruší a zmení činnosť na hodine podľa situácie v triede. Po jej skončení
pokračujeme v začatej práci.
23/4 Žiaci odčitujú trojciferné čísla od trojciferných čísel. Pri riešení môžu využiť
pomôcku nad úlohou.
Poznámka: Žiaci si opakujú pojem rozdiel.

23/5 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (riešiť
reťazové príklady na sčítanie i odčítanie) a až potom začnú riešiť.
23/6 Žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu. Môžu ju riešiť aj pomocou
odčítania.
23/7 Žiaci najprv vypočítajú príklady na násobenie na oboch stranách a výsledky
porovnajú relačnými znakmi.
Kontextová úloha Drevené chrámy
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si musia úlohu pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom. Pri riešení si môžu pomôcť
kalkulačkou.
1. Žiaci najprv zoradia číselné údaje (roky) vzostupne (od najstaršieho
chrámu) a až potom zoradia jednotlivé chrámy.
2. Žiaci porovnávajú rozdielom.
Poznámka: Riešenie úlohy: 1739 – 1736 = 3.

3.

Žiaci si musia uvedomiť, že trojsté znamená číslo 300. Keďže v roku 2008
bolo 300. výročie, počítajú 2008 – 300.

Poznámka: Riešenie úlohy: Chrám svätých Kozmu a Damiána.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 56
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 42, 43
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
gramotnosti
správnosti riešenia, odpoveď
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 42
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: príprava na Vianoce
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o prípravách na Vianoce,
nakupovaní a pod.
V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov so spôsobom sčítania
trojciferného čísla s trojciferným číslom, pri ktorom najprv sčitujeme stovky so
stovkami, desiatky s desiatkami, jednotky s jednotkami a potom získané výsledky
sčítame. Táto strana je venovaná nácviku sčítania trojciferného čísla s trojciferným
číslom bez prechodu cez základ 10 (s rôznymi jednotkami). Žiaci na nej riešia
príklady na sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ 10, príklady na delenie
v obore násobilky, slovnú úlohu zloženú z dvoch častí a úlohu na porovnávanie,
kreslia obrázok, vymýšľajú k nemu matematickú úlohu a vyriešia ju.
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 postup sčítania, ktorý im ukazuje Skočko. Je vhodné,
aby si daný spôsob vyskúšali a rozhodli sa, či ho budú ďalej používať. V úlohe riešia
príklady na sčítanie trojciferného čísla s trojciferným číslom bez prechodu cez
základ 10.
Poznámka: Doplňujúca úloha: Po vyriešení môžeme žiakov vyzvať, aby výsledky usporiadali vzostupne,
alebo aby k niektorému z výsledkov vymysleli viac príkladov.

V druhej úlohe žiaci kontrolujú vypočítané príklady. Správne výsledky označia
ľubovoľným spôsobom (fajkou...). Príklady s nesprávnym výsledkom vypočítajú,
nesprávny výsledok prečiarknu a vedľa neho napíšu správny.
V tretej úlohe si žiaci precvičujú príklady na delenie v obore násobilky do 100.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu, ktorá sa skladá z dvoch častí. Samotnej
úlohe môže predchádzať motivačný rozhovor o pánskom a dámskom oblečení.
Úlohu riešia tak, že najprv zistia, koľko eur stojí kožuch pre mamičku (134 + 220),
a potom spočítajú cenu kožucha s cenou obleku (354 + 134). Úloha sa dá riešiť i tak,
že žiaci zostavia príklad s troma členmi (134 + 220 + 134). Je málo pravdepodobné,
že žiaci zvolia tento spôsob zápisu príkladu. Oba spôsoby však považujeme za
správne.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.

V piatej úlohe žiaci najprv určia, ktoré z dvojice čísel je menšie a vyfarbia ho. Potom
vypočítajú a zapíšu, o koľko je dané číslo menšie ako druhé číslo z dvojice. Pri
riešení postupujú tak, že odčitujú vyfarbené číslo (menšie) od nevyfarbeného
(väčšieho).
V šiestej úlohe žiaci nakreslia obrázok – situáciu tak, aby sa o nej dala vytvoriť
matematická úloha. Vyriešia ju a vymyslia ďalšiu úlohu, ktorú dajú vyriešiť
niektorému zo spolužiakov. Môžu si nakresliť situáciu na porovnávanie, sčítanie,
odčítanie, násobenie, delenie, určovanie pravdy, nepravdy.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 43
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – odčítanie
trojciferných čísel

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 blížiacej sa zime, zmene počasia,
zmenách, ktoré nastanú v prírode, o zmenách v správaní sa ľudí i živočíchov a pod.
V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov so spôsobom odčítania
trojciferného čísla od trojciferného bez prechodu cez základ 10, pri ktorom najprv
odčítajú stovky menšiteľa od stoviek menšenca, desiatky menšiteľa od desiatok
menšenca a jednotky menšiteľa od jednotiek menšenca a napokon všetky získané
výsledky sčítame. Tento spôsob odčítania je vhodný pri odčítaní dvoch trojciferných
čísel bez prechodu. Žiakom pomáha i farebné zvýraznenie jednotlivých rádov. Táto
strana je venovaná nácviku odčítania trojciferného čísla od trojciferného bez
prechodu cez základ 10. Žiaci riešia príklady na odčítanie trojciferného čísla od
trojciferného čísla, príklady na sčítanie trojciferného čísla s trojciferným číslom,
dopĺňajú najväčšieho člena sčítacej rodinky, porovnávajú čísla a vytvárajú
matematické úlohy.
V prvej úlohe žiaci pozorujú postup odčítania. Je vhodné, aby si uvedený spôsob
vyskúšali a rozhodli sa, či ho budú ďalej používať.
a) Žiaci v úlohe riešia príklady na odčítanie trojciferného čísla od trojciferného čísla
bez prechodu cez základ 10. Pri riešení môžu postupovať ľubovoľným spôsobom,
napr. spôsobom, ktorý im ukazuje koník Skočko.
b) Žiaci v každom stĺpci určia a zakrúžkujú najväčší rozdiel.
V druhej úlohe žiaci sčitujú dve trojciferné čísla a odčitujú trojciferné čísla
od trojciferných čísel. Postupy svojho riešenia si môžu písať na papier, alebo do
zošita.
Poznámka: Po vyriešení príkladov môžu žiaci zaokrúhliť výsledky na desiatky alebo na stovky. Príklady
nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

V tretej úlohe žiaci dopĺňajú najväčšieho člena sčítacej rodinky (súčet k daným
sčítancom).
V štvrtej úlohe žiaci najprv vyriešia príklad vľavo (výsledok si môžu napísať nad
príklad) a výsledok potom porovnajú pomocou relačného znaku s číslom vpravo. Pri
poslednej skupine príkladov postupujú tak, že najprv vyriešia príklad vľavo (výsledok
si môžu napísať nad príklad), potom vyriešia príklad vpravo (opäť si môžu výsledok
napísať nad príklad) a napokon oba výsledky porovnajú pomocou relačných znakov.
Pri práci postupujú systematicky.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci vyfarbia obrázok a vymyslia k nemu matematickú úlohu, vyriešia
ju a rovnakú úlohu dajú vyriešiť spolužiakom. Môžu si zadať a riešiť situáciu na
porovnávanie, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, určovanie pravdy, nepravdy.
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

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 57
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
Štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 24
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
gramotnosti
správnosti riešenia, odpoveď
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 24
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: mestá Slovenska – Hnúšťa.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, napr.
o Hnúšti. Možno diskutovať o polohe, pamiatkach tohto mesta. Môžeme využiť
údaje z kontextovej úlohy v dolnej časti strany alebo získať nejaké informácie
z internetu, encyklopédií.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci zaokrúhľujú výsledky vyriešených príkladov na desiatky,
stovky. Riešia slovnú úlohu, úlohu s peniazmi, pracujú s kontextovou úlohou.
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.

24/1 Žiaci sčitujú a odčitujú trojciferné čísla. Výsledky zaokrúhlia na stovky.
24/2 Žiaci určujú polovicu z daných súm peňazí. Môžu si pomôcť papierovými
modelmi peňazí.
24/3 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv násobia, potom sčitujú.
24/4 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (riešiť
reťazové príklady na sčítanie i odčítanie) a až potom začnú riešiť.
Poznámka: Správnosť riešenia si môžu overiť podľa výsledkov uvedených v tabuľke vedľa úlohy.

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 24
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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.
24/5 Žiaci odčitujú dvojciferné čísla od trojciferných čísel. Výsledky zaokrúhlia na
desiatky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
24/6 Žiaci dopočítavajú do celej stovky. Pri riešení môžu využiť pomôcku koníka
Skočka.
Poznámka: Žiaci si opakujú pojem súčet.

24/7 Žiaci odpočítavajú od celej stovky. Pri riešení môžu využiť koníkovu pomôcku.
Poznámka: Žiaci si opakujú pojem rozdiel.

Kontextová úloha Hnúšťa
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si musia úlohu pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom. Pri riešení si môžu pomôcť
kalkulačkou.
1. Žiaci porovnávajú rozdielom.
Poznámka: Riešenie úlohy: 917 – 664 = 253 m

2.

Žiaci overujú pravdivosť tvrdenia.

3.

Žiaci zoradia výšky vrchov zostupne.

4.

Je vhodné so žiakmi zopakovať, aký význam má použité slovíčko aspoň.

5.

Žiaci porovnajú nadmorskú výšku Fabovej hole a Bánova.

Poznámka: Riešenie úlohy: Áno (1 130 <1 200)

Poznámka: Riešenie úlohy: Ostrá (1 012 m) > Sinec (917 m) > Štepov vrch (664 m) > Hora (434 m)
Poznámka: Riešenie úlohy: Áno (budem v nadmorskej výške 298 m n.m. > 270 m n.m.

Poznámka: Riešenie úlohy: Fabova hoľa je vyššia ako Bánovo, 1 438 m n.m. > 1 077 m n.m.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 58
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 78
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Obdĺžnik a jeho vlastnosti
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol a strana trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
 vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka
štvoruholníka, päťuholníka
(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka,
označenie vrcholov mnohouholníka veľkými tlačenými
päťuholníka, ...)
písmenami
 označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, štvorca
protiľahlé a susedné strany
a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...)
uhlopriečka
 vyznačiť protiľahlé a susedné strany štvorca
vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán,
a obdĺžnika
počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky
obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (na propedeutickej
 popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov
úrovni) ako súčet dĺžok strán
(trojuholník, štvorec, obdĺžnik)
 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika ako
súčet dĺžok strán
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 78
Obdĺžnik a jeho vlastnosti

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

Hlavný motív strany: záhradka na jeseň.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o starostlivosti o záhradky na jeseň,
príprave na zimu, výsadbe stromov, kríkov a pod.
Žiaci na strane spoznávajú vlastnosti obdĺžnika – vrcholy, jeho strany – susedné
a protiľahlé a jeho uhlopriečky. Ďalej si žiaci precvičujú rysovanie obdĺžnikov
v štvorcovej sieti, rysujú priamky a úsečky, počítajú obvod obdĺžnikov, pracujú s
tabuľkou. V žltých rámčekoch na strane sú uvedené nové informácie o vlastnostiach
obdĺžnika. Niektoré informácie však chýbajú a úlohou žiakov je doplniť ich. Môžu si
pomôcť údajmi v žltých rámčekoch na predchádzajúcej strane.
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.

78(G5)/1 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky strán obdĺžnika. Po porovnaní dĺžok strán
zistia, že protiľahlé strany sú rovnaké.
78(G5)/2 Žiaci porovnajú dĺžky strán parku a na základe vlastností štvorca zistia, že
park nemá tvar štvorca, lebo nemá všetky štyri strany rovnako dlhé.
78(G5)/3 Žiaci narysujú ľubovoľný obdĺžnik v štvorcovej sieti. Označia vrcholy,
odmerajú a zapíšu dĺžky strán a vypočítajú jeho obvod. Potom vypíšu dvojice
susedných a dvojice protiľahlých strán.
78(G5)/4 Žiaci riešia aplikačnú úlohu zameranú na vypočítanie obvodu obdĺžnika.
a) Koberec má tvar obdĺžnika. Žiaci vypočítajú obvod pomocou súčtu dĺžok strán.
b) Žiaci zistia obvod kobercov iných rozmerov. V prvom prípade vypočítajú obvod
v decimetroch. Pri údajoch o druhom koberci sa rozhodnú, či budú počítať obvod
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 78
Obdĺžnik a jeho vlastnosti

Metodický postup, didaktické poznámky
v centimetroch alebo v milimetroch. Jednotky dĺžky pri jednom číselnom údaji budú
musieť premeniť, aby boli jednotky dĺžky 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.
78(G5)/5 Žiaci rysujú úsečku a priamku podľa pokynov.
78(G5)/6 Žiaci sa pokúsia nakresliť obrázok jedným ťahom.
78(G5)/7 Žiaci najprv pomenujú geometrické útvary a potom zistia ich počet.
Poznámka: Žiaci si môžu vytvoriť tabuľku na zápis zistených údajov.

Didaktická hra

78(G5)/8 Žiaci hľadajú cestičky podľa vzoru. Orientujú sa v tabuľke a hľadajú
usporiadania písmen slova ŠTVOREC.
78(G5)/9 Žiaci vymyslia vlastný vzor zo štvorcov a trojuholníkov a nakreslia alebo
narysujú ho na štvorčekový 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
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 59
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 25
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou
aplikačné úlohy
v stĺpcovom grafe
stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda
 vytvoriť pravdivé (nepravdivé tvrdenia)
časti tabuľky: riadok, stĺp, údaj
 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
spôsobmi
 z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku
 dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 25
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: mestá Slovenska – Banská Štiavnica.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, napríklad
o Banskej Štiavnici. Môžeme diskutovať o polohe, pamiatkach tohto mesta.
Môžeme využiť získané informácie z internetu, encyklopédií.
Strana je zameraná na prácu s číslami v obore do 10 000 (precvičovanie sčítania
a odčítania do 1 000). Žiaci tvoria sčítacie rodinky, riešia reťazové príklady,
zaokrúhľujú čísla na desiatky. Pracujú s grafom, tvoria vlastnú tabuľku a graf, tvoria
úlohu k obrázku.
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.

25/1 Žiaci sčitujú do 1 000. Počítajú po stĺpcoch.
Poznámka: Žiaci si pri počítaní môžu pomôcť koníkovou pomôckou vedľa úlohy – najprv sčitovaním
jednotiek, potom desiatok a nakoniec stoviek.

25/2 Žiaci zisťujú, z ktorých trojíc čísel sa dá utvoriť príklad na sčítanie (tvoria
sčítaciu rodinku). Tieto príklady môžu zapísať do zošita.
Poznámka: Správnosť riešenia môžu overiť pomocou skúšky správnosti odčítaním.

25/3 Žiaci odčitujú do 1 000. Počítajú po stĺpcoch.
Poznámka: Pri počítaní si môžu pomôcť koníkovou pomôckou vedľa úlohy – najprv odčítaním jednotiek,
potom desiatok a nakoniec stoviek.

25/4 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (riešiť
reťazové príklady na sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie) a až potom začnú
riešiť.
25/5 Žiaci pracujú s dvojicami čísel. V oboch častiach úlohy a) aj b) vzniknú rovnaké
výsledky – trojciferné čísla zakončené celými desiatkami.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 25
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných čísel

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.
25/6 Žiaci pracujú s grafom. Hľadajú v ňom údaje podľa zadania.
25/7 Žiaci tvoria úlohu k obrázku, zapíšu príklad a vyriešia ho. Môžu vytvoriť úlohu
na sčítanie, odčítanie.
25/8 Žiaci vytvoria ľubovoľné 3 pravdivé a 3 nepravdivé tvrdenia o počasí.
25/9 Žiaci najprv urobia prieskum v triede podľa zadania. Potom vytvoria vlastné
tabuľky, do ktorých zapíšu výsledky prieskumu. Výsledky znázornia aj pomocou
grafov.
Poznámka: Pomôcku na tvorenie grafov nájdu v pracovnom zošite.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 60
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 44, 45
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
správnosti riešenia, odpoveď
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 44
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: predvianočný čas.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o ovocí a zelenine ako o zdroji
vitamínov.
Strana je venovaná precvičovaniu sčítania dvoch trojciferných čísel a odčítania
trojciferného čísla od trojciferného čísla bez prechodu cez základ 10. Žiaci pričítajú
k danému číslu rovnaké číslo, dopĺňajú chýbajúceho člena odčítacej rodinky, riešia
slovnú úlohu (zostavia aj skúšku správnosti), zaokrúhľujú čísla na desiatky podľa
známeho algoritmu, pripočítavajú k daným číslam číslo 100.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci počítajú podľa vzoru, sčitujú dva rovnaké sčítance.
V druhej žiaci dopĺňajú tretieho člena odčítacej rodinky. Upozorníme ich, aby
dopĺňali len menšiteľa, alebo rozdiel (číslo hore je vždy menšenec), pretože sčítaním
by im vyšli príklady mimo obor počítania v tomto období (s prechodom cez základ
10).
V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu a + b. Po vyriešení urobia aj skúšku
správnosti. Je vhodné vysvetliť žiakom, že skúškou správnosti k príkladu 256 + 433
= 689 môžu byť nielen príklady: 689 – 433 = 256, 689 – 256 = 433, ale aj príklad
433 + 256 = 689, aby sa neobmedzovali iba na bežné spôsoby riešenia. Jeden
spôsob skúšky správnosti si môžu napísať do pracovného zošita a druhé dva
spôsoby do zošita.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy. Ak žiaci nemajú dostatok
miesta na vpísanie sformulovanej odpovede, môžu na linajku napísať iba skrátenú (napr. dvojslovnú)
formu odpovede a celú odpoveď napíšu na pomocný papier alebo do zošita.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 45
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci zaokrúhlia čísla na desiatky a potom ich sčítajú podľa vzoru.
Mali by si všimnúť, že výsledok sčítania dvoch zaokrúhlených čísel je číslo, ktoré sa
po zaokrúhlení nezmení.
V piatej úlohe žiaci pozorujú príklady. Najprv odhadnú výsledky a potom príklady
vypočítajú.
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 tému – predvianočný čas,
príprava Vianoc, nakupovanie darčekov a pod. Táto strana je venovaná
precvičovaniu sčítania dvoch trojciferných čísel a odčítania trojciferného čísla od
trojciferného čísla bez prechodu cez základ 10. Žiaci na nej riešia príklady na
sčítanie dvoch trojciferných čísel, na odčítanie, na delenie v obore násobilky do 100,
porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel na stovky.
V prvej úlohe žiaci zapisujú čísla ako súčty dvoch rovnakých čísel. Lúčny koník
Skočko im radí, aby si pomohli grafickým znázornením, alebo papierovými
peniazmi. Úlohu nemusia riešiť delením.
V druhej úlohe žiaci vypočítajú príklady na odčítanie, napíšu výsledky do krúžkov
a potom vyfarbujú čísla pod príkladmi rovnakou farbou ako správne výsledky
príkladov. Ak nemajú pastelku, alebo fixku rovnakej farby, použijú inú a označia ňou
aj výsledok nad príkladom.
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na delenie v obore násobilky do 100 spamäti.
V štvrtej úlohe a) Žiaci vypočítajú príklady na sčítanie a odčítanie a výsledky
zaokrúhlia na stovky.
b) Potom zakrúžkujú zaokrúhlené čísla podľa pokynov. Porovnávajú zaokrúhlené
čísla a triedia ich na 3 skupiny – na čísla menšie ako 300, na čísla medzi 300 a 600
a na čísla väčšie ako 600.
V piatej úlohe žiaci farebne rozlišujú trojciferné a štvorciferné čísla.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 61
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 46
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť primerané úlohy s neprázdnym prienikom
slovné úlohy s neprázdnym prienikom
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 46
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 46
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: Vianoce.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o Vianociach, vianočných zvykoch
a tradíciách v rodine a pod.
Táto strana je venovaná precvičovaniu sčítania dvoch dvojciferných čísel
a odčítania trojciferného čísla od trojciferného čísla bez prechodu cez základ 10.
Žiaci riešia úlohy na sčítanie trojciferných čísel a trojciferných čísel s dvojcifernými
číslami, riešia reťazové príklady, slovnú úlohu s neprázdnym prienikom a rozhodujú
o pravdivosti a nepravdivosti tvrdení.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci vypočítajú príklady na sčítanie dvoch trojciferných čísel
a trojciferných čísel s dvojcifernými číslami, napíšu výsledky do krúžkov a potom
vyfarbujú čísla pod príkladmi rovnakou farbou ako správne výsledky príkladov.
V druhej úlohe žiaci riešia logickú slovnú úlohu. V pomôcke je uvedené, kde nájdu
správne riešenie tejto úlohy.
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 úlohy s príkladmi na sčítanie a odčítanie. Počítajú
postupne zľava doprava.
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu s neprázdnym prienikom. Pri riešení môžu
postupovať tak, že zostavia príklad s troma členmi (157 + 100 – 200) alebo dva
príklady s dvoma členmi (157 + 100, 257 – 200). Oba spôsoby považujeme za
správne. Riešenie: Obe polevy má 57 keksov. Princíp riešenia si môžu žiaci
vyskúšať s menšími číslami.
Poznámka: Pri úlohe je slovo Výpočet nahradené slovom Riešenie, aby si žiaci tento pojem
zautomatizovali. Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu.
Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatok žiaci pozorne čítajú tvrdenia a rozhodujú o ich pravdivosti a nepravdivosti.
Pravdivé tvrdenia označia písmenom P a nepravdivé písmenom N.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 62
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 47
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel, násobenie a delenie – zhrnutie učiva
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
do 100 spamäti
správnosti riešenia, odpoveď
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 47
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – zhrnutie
učiva

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

Charakteristika strany: diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov.
Strana je určená na overenie vedomostí. Žiakov oboznámime s tým, ako so stranou
a úlohami pracovať, potom pracujú samostatne. S rovnakými úlohami sa už stretli
na predchádzajúcich stranách (učivo bolo prebraté).
Po skončení práce sa žiaci ohodnotia. Hodnotenie urobí i pedagóg a úspešnosť
vyjadrí aj v percentách. Je dôležité žiakov oboznámiť aj s týmto spôsobom
hodnotenia. Ak sa s týmto typom hodnotenia ešte nestretli, vysvetlíme im ho
pomocou číselnej osi s číslami od 0 do 100 tak, že čím je číslo vyjadrujúce ich
úspešnosť bližšie k sto, tým je výsledok ich práce lepší. Samotnej podstate, ktorú
vyjadrujú percentá, sa v tejto chvíli podrobnejšie nevenujeme.
Poznámka: Pri učive o častiach z celkov (propedeutika zlomkov) môžeme žiakom ukázať vzťah medzi
časťami z celku a percentami (polovica = 50 % a pod.).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 47
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V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel s jednocifernými,
dvojcifernými a trojcifernými číslami.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie jednociferných, dvojciferných
a trojciferných čísel od trojciferných čísel.
V tretej úlohe žiaci sčítajú a odčítajú v obore do 1 000. Výsledky zaokrúhľujú na
stovky podľa známeho algoritmu.
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 zloženú slovnú úlohu a + a + b, resp. a + (a+ b).
1. Vypočítajú, koľko chryzantém vypestovali: 211+ 50 = 261. Potom vypočítajú,
koľko kvetov vypestovali spolu: 211+261= 472.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 – zhrnutie
učiva

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
2. Výpočet môžu urobiť aj jedným príkladom: 211+ 211+50 = 472, resp. aj pomocou
zátvorky 211+ (211 + 50) = 472. Každý z týchto výpočtov je správny.
Poznámka: Žiaci pri riešení slovnej úlohy dodržiavajú určený postup.

V piatej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie v obore násobilky do 100
spamäti.
V šiestej úlohe žiaci tvoria z daných trojciferných čísel štvorciferné čísla pridaním
ľubovoľnej číslice na miesto tisícok. Vytvorené čísla zapíšu. Rovnakú číslicu môžu
doplniť viackrát. Úloha má rôzne riešenia.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 16 bodov
47/2 – za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 16 bodov
47/3 –za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, za každé správne zaokrúhlené
číslo 2 body, spolu 18 bodov
47/4 – slovná úloha: zápis 1 bod, výpočet (príklad a správne riešenie) 4 body,
grafické znázornenie 1 bod, odpoveď1 bod, spolu 7 bodov (ak žiaci zostavia dva
príklady, každý hodnotíme dvoma bodmi, počet bodov sa nezmení)
47/5 –za každý správne vypočítaný príklad 1 bod, spolu 10 bodov
47/6 – za každé utvorené štvorciferné číslo 2 body, spolu 16 bodov (ak utvoria 8
nových čísel, bez vzoru) alebo pridelíme body podľa počtu vytvorených čísel, ak ich
bude viac ako 8 ďalšie body budú prémiové)
Spolu: 83 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).
Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov štvrtákov sú zamerané
najčastejšie na zapamätávanie, porozumenie a aplikáciu.
Ak sa pedagógom zdá klasifikácia na základe percentuálnej úspešnosti náročná,
môžu zostať pri bodovom hodnotení a stupnicu klasifikácie si zostavia podľa
vlastného návrhu. Môže sa však stať, že pri hodnotení dôjde k podhodnoteniu alebo
nadhodnoteniu testových výsledkov.
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Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 63
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 79
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Trojuholník a jeho vlastnosti
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol a strana trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
 vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka
štvoruholníka, päťuholníka
(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka,
označenie vrcholov mnohouholníka veľkými tlačenými
päťuholníka, ...)
písmenami
 označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, štvorca
protiľahlé a susedné strany
a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...)
uhlopriečka
 vyznačiť protiľahlé a susedné strany štvorca
vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán,
a obdĺžnika
počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky
súčet dĺžok úsečiek
 popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov
obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (na propedeutickej
(trojuholník, štvorec, obdĺžnik)
úrovni) ako súčet dĺžok strán
 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky
a numericky
 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika ako
súčet dĺžok strán
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 79
Trojuholník a jeho vlastnosti

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

Hlavný motív strany: záhradka na jeseň – príprava na zimu.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o starostlivosti o záhradky na jeseň,
príprave na zimu, výsadbe stromov, kríkov a pod.
Žiaci na strane spoznávajú vlastnosti trojuholníka – vrcholy a jeho strany. Ďalej si
žiaci precvičujú rysovanie trojuholníkov v štvorcovej sieti, rysujú priamky a úsečky,
počítajú obvod trojuholníkov, pracujú s tabuľkou. V žltých rámčekoch na strane sú
uvedené nové informácie o vlastnostiach obdĺžnika. Niektoré informácie však
chýbajú a úlohou žiakov je doplniť ich. Môžu si pomôcť údajmi v žltých rámčekoch
na predchádzajúcej strane.
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.

79(G6)/1 Žiaci odmerajú a zapíšu dĺžky strán trojuholníka v milimetroch a navzájom
ich porovnajú. Určia, ktorá je najdlhšia, najkratšia.
79(G6)/2 Žiaci narysujú na štvorčekový papier ľubovoľný trojuholník. Odmerajú,
zapíšu a sčítajú dĺžky jeho strán v milimetroch.
79(G6)/3 Žiaci narysujú rovnaké trojuholníky na štvorčekový papier. Odmerajú,
zapíšu a sčítajú dĺžky jeho strán v milimetroch. V modrom trojuholníku vyznačia
polovicu dĺžky každej strany (počítajú štvorčeky).
Poznámka: Koník Skočko oboznamuje žiakov s tým, že súčet dĺžok strán nazývame OBVOD.

79(G6)/4 Žiaci zistia obvody farebných trojuholníkov ako súčty veľkosti strán.
Trojuholníky narysujú na štvorčekový papier.
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Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 79
Trojuholník a jeho vlastnosti

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.
79(G6)/5 Žiaci hľadajú spôsoby, ktorými sa dá prečítať slovo TROJUHOLNÍK.
Riešením úlohy si precvičujú orientáciu v tabuľke, v riadkoch a stĺpcoch.
Poznámka: Žiaci si môžu tabuľku s písmenami prekresliť do zošita a zakresľovať si rôzne spôsoby
rôznymi farbami.

79(G6)/6 Žiaci na základe pozorovania obrázka zistia, že kratšia strana mrkvového
záhonu je rovnako dlhá ako strana záhonu s kapustou a dlhšia strana mrkvového
záhonu má rovnakú dĺžku ako strana záhonu so zemiakmi. Keďže kapustový záhon
a záhon so zemiakmi majú tvar štvorca, na základe vlastnosti obvodu – súčet dĺžok
strán (u štvorca všetkých rovnakých), zistia dĺžku jednej strany záhonu v tvare
štvorca. Pri riešení si môžu pomôcť delením celku na 4 rovnaké časti alebo delením
veľkosti obvodu číslom 4.
Poznámka: Riešenie úlohy:
a) 36 : 4 = 9m – dlhšia strana mrkvového záhonu
16 : 4 = 4m – kratšia strana mrkvového záhonu
9 + 9 + 4 + 4 = 26 m – obvod mrkvového záhonu
b) Celá záhrada má tvar štvorca. Dĺžka strany: M + Z (4 + 9 = 13 m), 13 + 13 + 13 + 13 = 52 m – obvod
celej záhrady.

Didaktická hra

79(G6)/7 Žiaci najprv odhadnú, ktorý z narysovaných trojuholníkov má najmenší
a ktorý má najväčší obvod. Potom svoj odhad overia meraním, sčítaním dĺžok strán
trojuholníkov.
79(G6)/8 Žiaci najprv odmerajú dĺžky úsečiek a potom vypočítajú súčet dĺžok dvojíc
úsečiek.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 64
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 11
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Trojuholník, štvorec, obdĺžnik a ich vlastnosti – zhrnutie učiva
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol a strana trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
 vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka
štvoruholníka, päťuholníka
(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka,
označenie vrcholov mnohouholníka veľkými tlačenými
päťuholníka, ...)
písmenami
 označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, štvorca
protiľahlé a susedné strany
a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...)
uhlopriečka
 vyznačiť protiľahlé a susedné strany štvorca
vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán,
a obdĺžnika
počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky
 popísať vlastnosti rovinných geometrických útvarov
(trojuholník, štvorec, obdĺžnik)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 11
Trojuholník, štvorec, obdĺžnik a ich
vlastnosti – zhrnutie učiva

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

Hlavný motív strany: zima.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na daný motív.
Strana je zameraná na prácu s geometrickými útvarmi – so štvorcom, obdĺžnikom a
trojuholníkom. Žiaci riešia rôzne typy úloh s danými geometrickými útvarmi.
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 narysované geometrické útvary, pomenujú ich a
označia ich vrcholy veľkými tlačenými písmenami. Vypíšu vrcholy a strany
geometrických útvarov. Pokúsia sa vyznačiť uhlopriečky.
V druhej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Vyznačia v štvorcovej sieti tri ľubovoľné
body a narysujú trojuholník. Vrcholy trojuholníka označia písmenami H, I, J.
Vyznačia bod M, ktorý patrí narysovanému trojuholníku, a bod N, ktorý mu nepatrí.
Sprievodná postavička koník Skočko pripomína žiakom, aby si zopakovali, kedy bod
patrí a kedy nepatrí trojuholníku.
Poznámka: Úloha má rôzne riešenia.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 11
Trojuholník, štvorec, obdĺžnik a ich
vlastnosti – zhrnutie učiva
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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 pracujú podľa pokynov. V danom obdĺžniku PRST vyznačia
červenou pastelkou dvojice strán, ktoré sú susedné. Modrou pastelkou vyznačia
dvojice strán, ktoré sú protiľahlé.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Pozorujú narysované obrázky a zapíšu,
koľko štvorcov a koľko trojuholníkov je na jednotlivých obrázkoch. Môžu si pomôcť
farebným zvýrazňovaním. 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

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 65
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 48
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
jednoduché slovné úlohy
 delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
správnosti riešenia, odpoveď
do 100 spamäti
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 48
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: čo robia ľudia na Slovensku v zime.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zime, zimných aktivitách ľudí,
o počasí a pod.
Táto strana je venovaná precvičovaniu sčítania a odčítania trojciferných čísel bez
prechodu cez základ 10. Žiaci riešia trojice príkladov na sčítanie trojciferných čísel
s dvojcifernými číslami, slovnú úlohu na porovnávanie, dopĺňajú k daným sčítancom
a súčtom chýbajúce sčítance a k daným menšencom a rozdielom chýbajúce
menšitele, násobia a delia v obore násobilky a riešia slovnú úlohu na delenie.
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 po vyriešení trojice príkladov pozorujú sčítance a súčty. Zopakujú
si spoje sčítania v obore do 1 000.
V druhej úlohe žiaci sčitujú trojciferné čísla s dvojcifernými číslami bez prechodu cez
základ 10.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

V tretej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie. Pri riešení môžu ale
nemusia urobiť premenu jednotiek dĺžky. Je na žiakoch, či budú dané dĺžky
porovnávať v metroch v decimetroch alebo v zmiešaných jednotkách.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy zostavia žiaci samostatne. Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje
potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.

V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú k daným sčítancom a súčtom chýbajúce sčítance
a k daným menšencom a rozdielom chýbajúce menšitele. Pri dopĺňaní chýbajúceho
čísla si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Môžu si pomôcť dopočítaním jednotiek do
jednotiek, desiatok do desiatok a stoviek do stoviek.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 48
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V piatej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie v obore násobilky
spamäti.
V šiestej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Zostavia zápis, urobia výpočet
a napíšu odpoveď slovnej úlohy.
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 k daným sčítancom a súčtom chýbajúce sčítance
a k daným menšencom a rozdielom chýbajúce menšitele. Pri dopĺňaní chýbajúceho
čísla si pomáhajú ľubovoľným spôsobom. Môžu si pomôcť dopočítaním jednotiek do
jednotiek, desiatok do desiatok a stoviek do stoviek.
V piatej úlohe žiaci riešia príklady na násobenie a delenie v obore násobilky
spamäti.
V šiestej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu na delenie. Zostavia zápis, urobia výpočet
a napíšu odpoveď slovnej 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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 66
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 49
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
jednoduché slovné úlohy
odčítanie
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
správnosti riešenia, odpoveď
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
nepriamo sformulované úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 49
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: čo robia ľudia na Slovensku v zime.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zime, zimných aktivitách ľudí,
o počasí a pod.
Táto strana je venovaná precvičovaniu sčítania a odčítania v obore do 1 000 bez
prechodu cez základ 10. Žiaci riešia príklady na sčítanie a odčítanie, slovnú úlohu
typu a – b, riešia plástovú pyramídu a zoraďujú čísla od najmenšieho po najväčšie.
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 trojice príkladov a po vyriešení pozorujú ako sa menia
menšitele a rozdiely.
V druhej úlohe žiaci odčitujú dvojciferné čísla od trojciferných čísel bez prechodu
cez základ 10. Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napr. jedným zo
spôsobov uvedených na predchádzajúcich stranách.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulovanú slovnú úlohu, ktorú môžu riešiť ako
úlohu typu a – b (986 – 54 = *). Druhou možnosťou je riešiť ju príkladom * + 54 =
986. Je málo pravdepodobné, že žiaci zvolia tento spôsob riešenia, ale musíme
s ním počítať. Oba spôsoby riešenia považujeme za správne. Po vyriešení úlohy
žiaci urobia skúšku správnosti. Môžu využiť jeden z troch spôsobov skúšky
správnosti.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy žiaci zostavia samostatne. Dôležité je, aby obsahoval všetky údaje
potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.

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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ 1. časť, strana 49
Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10 –
precvičovanie sčítania a odčítania
trojciferných čísel
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.
V štvrtej úlohe žiaci riešia úlohu na sčítanie dvoch susedných čísel vpísaných do
buniek v obrázku plástu. S touto formou úlohy sa stretávajú prvýkrát. Ide o obdobu
sčítacích pyramíd, len smer počítania je opačný.
V piatej úlohe a) Žiaci najprv vypočítajú príklady na sčítanie a odčítanie. b) Potom
výsledky usporiadajú vzostupne. Môžu si pomôcť škrtaním usporiadaných
výsledkov.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 67
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 50
Tematický celok
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Učivo
Počítanie eur a centov – úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
gramotnosti
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 50

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

Hlavný motív strany: počítanie eur a centov.
Prácu na strane motivujeme rozhovorom o platidlách – eurominciach,
eurobankovkách, ktoré sa u nás a v ďalších krajinách EÚ používajú.
Ide o projektovú stranu. Žiaci si môžu pri práci pomáhať papierovými modelmi
peňazí z obálok M3 PZ1 a M4 PZ1. Úlohy sú zamerané na manipuláciu s mincami
a bankovkami, poznanie ich hodnoty a premenu eur na centy. Žiaci nemusia riešiť
úlohy naraz, k úlohám na strane sa môžu kedykoľvek vrátiť.
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. Prácu si môže rozdeliť na viac
vyučovacích hodín.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 50

V prvej úlohe žiaci určujú a píšu sumu, ktorú tvorí daný počet zobrazených mincí.
V druhej úlohe žiaci určujú a píšu sumu, ktorú tvorí daný počet zobrazených mincí
a bankoviek.
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 údaje do tabuliek. Pri práci si precvičujú známe spoje
násobenia a delenia v obore násobilky do 100 (prvá tabuľka) i mimo obor násobilky
do 100 (druhá a tretia tabuľka), prácu s tabuľkou, manipuláciu s peniazmi,
pozornosť a orientáciu. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Pri doplňovaní údajov si
pomáhajú ľubovoľným spôsobom.
Poznámka: Riešením úlohy tohto typu sa pripravujú na riešenie úloh na priamu úmeru (propedeutika).

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci pozorujú zobrazené bankovky a zisťujú, kto má aký dlh. Text
v bubline vysvetľuje, čo je dlh. Škrtajú v každom dlhu polovicu, určia a zapisujú, aká
ja zostatková dlžná suma. V druhej časti úlohy zapisujú polovicu z každej dlžnej
sumy.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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.

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce
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Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 68
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 51
Tematický celok
Násobenie a delenie prirodzených čísel
Učivo
Riešenie slovných úloh
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie delenie jednoduché slovné úlohy
zložené slovné úlohy
v obore násobilky
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
 vyriešiť zložené slovné úlohy
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
jednotlivé elementy postupu riešenia
správnosti riešenia, odpoveď
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
gramotnosti
aplikačné úlohy
 aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 51

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

Hlavný motív strany: Vianoce.
Strana je zameraná na násobenie a delenie (slovné úlohy na násobenie a delenie
v obore násobilky). Obsahuje slovné úlohy s motívom Vianoc. 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.
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. Prácu si môže rozdeliť na viac
vyučovacích hodín.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 51
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Prvú úlohu motivujeme sporením na nákupy vianočných darčekov pre svojich
blízkych. Žiaci si slovnú úlohu pozorne prečítajú, zostavia zápis, príklad, vypočítajú
ho, urobia skúšku správnosti a zapíšu odpoveď. Pri zostavovaní zápisu si môžu
pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní a pri riešení úlohy znázornením pomocou
papierových modelov peňazí.
Druhú úlohu motivujeme prípravou vianočných dobrôt, pečením medovníkov a iných
druhov sladkostí. Žiaci si úlohu pozorne prečítajú, zostavia zápis, príklad, vypočítajú
ho, urobia skúšku správnosti a zapíšu odpoveď. Pri zostavovaní zápisu si môžu
pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní.
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.
Tretiu úlohu motivujeme rozhovorom o kúpe vianočného stromčeka. Žiaci si slovnú
úlohu pozorne prečítajú, zostavia zápis, príklad, vyriešia ho a sformulujú odpoveď.
Pri zostavovaní zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní a pri riešení
úlohy znázornením pomocou papierových modelov peňazí. Na uľahčenie riešenia
si môžu zostaviť tabuľku.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
Štvrtú úlohu motivujeme rozprávaním o Vianociach. Žiaci si slovnú úlohu pozorne
prečítajú, zostavia zápis, príklad, vyriešia ho a sformulujú odpoveď. Pri zostavovaní
zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní. Pri riešení úlohy si môžu
pomáhať papierovými hodinami.
V piatej úlohe motivácia vychádza priamo z textu slovnej úlohy. Žiaci si slovnú úlohu
pozorne prečítajú, zostavia zápis, príklad, vyriešia ho a sformulujú odpoveď. Pri
zostavovaní zápisu si môžu pomôcť podčiarkovaním slov v zadaní.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 69
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 80, PZ str. 12
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Mnohouholníky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
vrchol a strana trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
 vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka
štvoruholníka, päťuholníka
(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, štvoruholníka,
označenie vrcholov mnohouholníka veľkými tlačenými
päťuholníka, ...)
písmenami
 označiť vrcholy mnohouholníka (trojuholníka, štvorca
a obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 80
Mnohouholníky

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

Hlavný motív strany: zima.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zime, prírode a jej zmenách
v tomto ročnom období, zimných aktivitách a pod.
Žiaci si na strane pripomenú učivo o mnohouholníkoch, s ktorým sa už stretli. Pri
práci s mnohouholníkmi vymenujú ich vrcholy a strany. V žltom rámčeku môžu žiaci
spozorovať informáciu, že počet vrcholov a počet strán u mnohouholníka je
rovnaký. Na tejto strane sa oboznámia aj s iným značením strán mnohouholníkov
(pomocou malých písmen).
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebníc 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.

80(G7)/1 Žiaci pomenujú mnohouholníky. Vymenujú ich vrcholy a strany.
Poznámka: Doplňujúcou úlohou pre žiakov môže byť, aby nakreslili alebo narysovali do zošita podobné
mnohouholníky.

80(G7)/2 Žiaci určia, ktorý útvar z úlohy 1 má najviac vrcholov.
80(G7)/3 Žiaci vyhľadajú medzi mnohouholníkmi štvoruholníky a šesťuholníky.
Poznámka: Doplňujúcou úlohou pre žiakov môže byť vystrihovanie podobných útvarov z papiera.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 12
Mnohouholníky
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80(G7)/4 Žiaci merajú a porovnávajú dĺžky úsečiek. Úsečky sú znázornené ako
optické klamy.
80(G7)/5 Žiaci využijú vlastnosti obdĺžnika – protiľahlé strany sú rovnako dlhé.
Keďže uvedené protiľahlé strany majú rôznu veľkosť, nejedná sa o obdĺžnik ale je
to štvoruholník.
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, rozprávanie, vychádzka,
prezentácia na danú tému, príp. k slovným úlohám, ktorých obsah využijeme na
motiváciu. Strana je zameraná na prácu s mnohouholníkmi rysovanie úsečiek, a na
riešenie slovných úloh z geometrie.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
V prvej úlohe žiaci pomenujú mnohouholníky podľa počtu vrcholov. Označia
správne ich vrcholy.
V druhej úlohe si žiaci pozorne prečítajú zadanie slovnej úlohy a vyriešia ju. Zadanie
úlohy majú znázornené aj graficky. Všetky svoje zistenia si zapíšu.
Poznámka: Je vhodné, aby si žiaci vyskúšali danú situáciu znázorniť aj v reáli (v budúcnosti budú robiť
so schémami často).

Didaktická hra

V tretej úlohe žiaci na pláne vyznačia areál parku spájaním bodov K, L, M, N, K.
Zapíšu body, ktoré patria do areálu parku (ležia v ňom), a body, ktoré do parku
nepatria (neležia v ňom). Vyznačený areál parku si môžu vyfarbiť.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 70
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 26, PZ 1. časť, strana 55
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k trojcifernému
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
(štvorcifernému) číslu
menšenec, menšiteľ, rozdiel
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
číselný rad
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť zložené slovné úlohy
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť jednoduché rovnice
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
rovnice (na propedeutickej úrovni)
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 26
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
celých desiatok pomocou rozkladu
druhého sčítanca

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

Hlavný motív strany: mestá Slovenska – Myjava.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, napr.
o Myjave. Môžeme diskutovať o erbe, krojoch tohto mesta (sú vyobrazené na tejto
strane). Môžeme využiť získané informácie z internetu, encyklopédií.
V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov so spôsobom
sčitovania trojciferného čísla a celej desiatky s prechodom cez základ 10 pomocou
rozkladu druhého sčítanca (celej desiatky). Žiaci na strane riešia príklady na sčítanie
trojciferných čísel a celých desiatok, dopĺňajú do príkladov chýbajúce sčítance. Žiaci
ďalej 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: Prácu na strane rozdelíme na viac vyučovacích hodín.

26/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel a celých desiatok
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
26/2 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy, dopĺňajú chýbajúce sčítance (celé
desiatky) tak, aby boli príklady vyriešené správne. Môžu si pomôcť dopočítaním do
daného súčtu.
26/3 Žiaci musia najprv zistiť, koľko cukríkov sa ujde deťom: 27 . 3 =81 (riešiť môžu
pomocou viacnásobného sčítania). Keďže v jednom vrecúšku je 20 cukríkov,
v štyroch (20 + 20 + 20 + 20) 80 cukríkov. Musí sa teda otvoriť aj piate vrecúško
s cukríkmi.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 55
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
celých desiatok pomocou rozkladu
druhého sčítanca

Metodický postup, didaktické poznámky
26/4 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv násobia, potom sčitujú.
26/5 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na delenie.
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 ochrane životného prostredia
a dôležitosti separovania odpadu. V hornej časti strany lúčny koník Skočko
oboznamuje žiakov so spôsobom sčitovania trojciferného čísla a celej desiatky
s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu druhého sčítanca (celej desiatky).
Spôsob sčítania pomocou rozkladu druhého sčítanca je výhodný vtedy, ak sa jedná
o počítanie s prechodom. Žiaci na strane riešia príklady na sčítanie trojciferných
čísel a celých desiatok, dopĺňajú do príkladov chýbajúce sčítance, riešia slovnú
úlohu typu a – b + c, určujú vhodných činiteľov a zapisujú vyznačený čas na
ciferníkoch číslami.
V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel a celých desiatok
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

V druhej úlohe žiaci riešia slovné úlohy s peniazmi. Pri riešení úlohy využívajú údaj
z predchádzajúcej úlohy. Je to slovná úloha typu a + b – c, rozložená na viaceré
nadväzujúce časti. Žiaci si pri jej riešení môžu pomôcť papierovými modelmi peňazí.
V tretej úlohe žiaci do príkladov dopĺňajú chýbajúce sčítance (celé desiatky) tak, aby
boli príklady vyriešené správne. Môžu si pomôcť dopočítaním do daného súčtu.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

Didaktická hra

V štvrtej úlohe žiaci musia najprv zistiť, aký má byť súčin dvoch čísel vo farebných
plôškach. Potom hľadajú dvojicu vhodných činiteľov pomocou pamäťových spojov
násobilky do 20. Lúčny koník Skočko im pripomína, že násobenie má prednosť pred
sčítaním a odčítaním.
V piatej úlohe žiaci zapisujú čas, ktorý je vyznačený na ciferníkoch. Môžu ho písať
ako 9:45, ale aj 21:45. Pripomenieme im zodpovedajúci zápis času počas rôznych
častí dňa (dopoludnia, popoludní, v noci). Ako zaujímavosť im môžeme spomenúť
písanie anglického času.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 71
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 26, PZ 1. časť, strana 56
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, stovky, tisícky
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
od trojciferného (štvorciferného) čísla
menšenec, menšiteľ, rozdiel
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
číselný rad
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť zložené slovné úlohy
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť jednoduché rovnice
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím kalkulačky
správnosti riešenia, odpoveď
 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v
rovnice (na propedeutickej úrovni)
tabuľke
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 26
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie celých desiatok pomocou
rozkladu druhého sčítanca

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

Hlavný motív strany: mestá Slovenska – Prešov.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, napríklad
o Prešove. Môžeme diskutovať o erbe, krojoch tohto mesta (sú vyobrazené na tejto
strane). Môžeme využiť získané informácie z internetu, encyklopédií.
V strednej časti strany koník ukazuje odčítanie celej desiatky od trojciferného čísla
s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu menšiteľa (celej desiatky). Žiaci na
strane riešia príklady na odčítanie celých desiatok od trojciferných čísel, dopĺňajú do
príkladov chýbajúce menšitele. Žiaci ďalej riešia slovné úlohy a precvičujú si sčítanie
a odčítanie do 1 000 bez prechodu cez základ 10.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

26/6 Žiaci najprv pozorujú vzor. Potom riešia príklady na odčítanie celých desiatok
od trojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Pri riešení si môžu pomáhať
navrhnutým spôsobom.
26/7 Žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy, dopĺňajú chýbajúce menšitele (celé
desiatky) tak, aby boli príklady vyriešené správne.
26/8 Žiaci riešia reťazové príklady. Precvičujú si sčítanie a odčítanie do 1 000 bez
prechodu cez základ 10.
26/9 10 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 56
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie celých desiatok pomocou
rozkladu druhého sčítanca

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 knihách, knižniciach
a kníhkupectvách. V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov so
spôsobom odčítania celých desiatok od trojciferného čísla s prechodom cez základ
10 pomocou rozkladu menšiteľa (celej desiatky). Spôsob odčítania pomocou
rozkladu menšiteľa je výhodný vtedy, ak sa jedná o počítanie s prechodom. Strana
je venovaná nácviku odčítania celých desiatok od trojciferných čísel s prechodom
cez základ 10 pomocou rozkladu menšiteľa tak, aby prvé číslo rozkladu bolo
rovnaké ako počet jednotiek menšenca. Žiaci na nej riešia príklady na odčítanie
celých desiatok od trojciferných čísel s prechodom cez základ 10, dopĺňajú do
príkladov chýbajúce menšitele, riešia slovné úlohy na delenie (delenie celku na
rovnaké časti), počítajú pomocou kalkulačky a určujú vhodné číslo ako výsledok
príkladov v tabuľke.
V prvej úlohe žiaci najprv pozorujú vzor. Potom riešia príklady na odčítanie celých
desiatok od trojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Pri riešení si môžu
pomáhať navrhnutým spôsobom.
V druhej úlohe žiaci riešia dve slovné úlohy na delenie (delenie celku na rovnaké
časti). Môžu si pomôcť pamäťovými spojmi delenia alebo kreslením situácií.
V tretej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúce menšitele – celé desiatky tak,
aby platila rovnosť. Môžu si pomôcť dopočítaním do celej stovky a potom do daného
menšenca.
V štvrtej úlohe žiaci riešia príklady v tabuľke pomocou kalkulačky. Postupujú
v smere šípky, po riadkoch. Po vyriešení úlohy si správnosť riešenia spoločne
skontrolujú.
Poznámka: Spôsob počítania s kalkulačkou je vysvetlený v učebnici. Žiakom však postup vysvetlí
i pedagóg. Nie všetky spoje počítania sú žiakom známe.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci najprv vypočítajú príklad vo farebnom okienku a potom v riadku
vyhľadajú a vyfarbia správny výsledok.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 72
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 57
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
rovnice (na propedeutickej úrovni)
 vyriešiť jednoduché rovnice
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 57
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
trojciferných a jednociferných čísel
s prechodom cez základ 10
s využitím analógie počítania

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 57
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
trojciferných a jednociferných čísel
s prechodom cez základ 10
s využitím analógie počítania

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

Hlavný motív strany: máme radi koníčky, ktoré nás rozvíjajú.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o záľubách a koníčkoch.
Strana je zameraná na nácvik sčítania trojciferného a jednociferného čísla
s prechodom cez základ 10 (aj pomocou analógie). Žiaci riešia štvorice príkladov na
sčítanie, dopĺňajú chýbajúce sčítance, riešia reťazové príklady, dopĺňajú vhodné
sčítance k daným súčtom a precvičujú si sčítanie v obore do 1 000.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci riešia štvorice príkladov na sčítanie. Pomocou prvých dvoch
riadkov zjednodušujú svoje riešenie v treťom a štvrtom riadku. Využívajú analógiu
sčítania do 20 a do 100.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú do príkladov chýbajúce sčítance. Pri riešení si
pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napríklad dopočítaním, využitím rozkladu,
počítadlom 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.
V tretej úlohe žiaci k číslam vo farebných rámčekoch pripočítavajú dané
jednociferné čísla. Výsledky píšu do okienok rovnakej farby a pokračujú
pripočítaním ďalšieho čísla (riešia reťazové príklady na sčítanie).
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú k daným súčtom dve vhodné dvojice sčítancov. Pri ich
určovaní môžu využiť rozklad na stovky a desiatky s jednotkami, alebo na stovky
s desiatkami a jednotky.
Poznámka: Každá úloha má rôzne riešenia. Žiaci ku každej napíšu len dve. Ďalšie môžu zapisovať na
pomocný papier, do bežného zošita, alebo na tabuľu.

V piatej úlohe žiaci riešia úlohy na sčítanie v obore do 1 000. K trojciferným číslam
postupne pripočítavajú trojciferné a dvojciferné čísla. Po vyriešení prečítajú každý
príklad podľa vzoru: Súčet čísel 423 a 164 je číslo 587.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 73
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 58
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, stovky, tisícky
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
od trojciferného (štvorciferného) čísla
menšenec, menšiteľ, rozdiel
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť jednoduché rovnice
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy
rovnice (na propedeutickej úrovni)
zložené slovné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 58
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie jednociferných čísel od
trojciferných čísel s prechodom cez
základ 10 s využitím analógie
počítania

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 58
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie jednociferných čísel od
trojciferných čísel s prechodom cez
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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: výdobytky modernej techniky.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o modernej technike (o mobiloch,
MP3 a MP4 prehrávačoch a pod.) a o tom ako nám uľahčujú a spríjemňujú život, ale
i o ich negatívach.
Táto strana je zameraná na nácvik odčítania jednociferného čísla od trojciferného
s prechodom cez základ 10 pomocou analógie, alebo iného, ľubovoľného spôsobu.
Žiaci na strane riešia štvorice príkladov na odčítanie, dopĺňajú chýbajúce menšitele,
tvoria a riešia príklady na sčítanie a odčítanie, riešia slovnú úlohu typu a + a + b
a úlohu na usporiadanie čísel podľa veľkosti.
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 štvorice príkladov na odčítanie. Pomocou prvých riadkov
zjednodušujú svoje riešenie v druhom, treťom a štvrtom riadku. Využívajú analógiu
odčítania s prechodom v obore do 100.
V druhej úlohe žiaci do príkladov dopĺňajú chýbajúce menšitele tak, aby platila
rovnosť. Pri riešení si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napr. dopočítaním, využitím
rozkladu, počítadlom a pod.
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 čísel príklady na sčítanie trojciferného čísla
s jednociferným a odčítanie jednociferného čísla od trojciferného a riešia ich.
Príklady zapisujú na riadky.
Poznámka: Niektoré príklady sa na riadky nezmestia. Žiaci ich môžu zapísať na pomocný papier, alebo
do zošita.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
základ 10 s využitím analógie
počítania

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu a + a + b. Správnosť riešenia si overia
na kalkulačke.
Poznámka: Zápis slovnej úlohy žiaci zostavia samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci usporiadajú dané čísla podľa veľkosti zostupne. Začnú
najväčším číslom. Upevňujú si poznatky o usporiadaní čísel v obore do 10 000,
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

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 74
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 81, PZ str. 13
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
súčet, rozdiel dĺžok úsečiek
 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky
protiľahlé a susedné strany
a numericky
uhlopriečky
 určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky
 vyznačiť protiľahlé i susedné strany štvorca
a obdĺžnika
 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečku
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 81
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 13
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
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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: zimné športy.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zimných športoch, význame
športovania pre svoje zdravie aj v ročnom období ako je zima a pod.
Práca na strane je venovaná novému učivu o súčte a rozdiele dĺžok úsečiek. Žiaci
určujú súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky i numericky a určujú rozdiel úsečiek
graficky i numericky.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebníc a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

81(G8)/1 a) Žiaci narysujú na priamku dve úsečky podľa ukážky v žltom rámčeku.
Postupujú zľava doprava.
b) Žiaci určia súčet narysovaných úsečiek numericky – sčítajú ich dĺžky a výpočet
overia meraním výslednej úsečky.
81(G8)/2 a) Žiaci rysujú podľa pokynov. Robia grafický rozdiel úsečiek.
b) Žiaci určia rozdiel narysovaných úsečiek numericky, odčítajú dĺžky úsečiek
a výpočet overia meraním výslednej úsečky.
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 prácu s úsečkami, meranie, sčítanie dvoch dĺžok úsečiek
a prácu s rovinnými útvarmi. Žiaci merajú a zapisujú dĺžky úsečiek, vypisujú vrcholy
a strany rovinných útvarov, rozdeľujú rovinné útvary na polovice a riešia slovnú
úlohu z geometrie.
V prvej úlohe si žiaci pozorne prečítajú zadanie úlohy a pracujú podľa pokynov.
Pozorujú vzor a farebne vyznačujú ďalšie tri možnosti správneho riešenia úlohy tak,
aby bola dodržaná podmienka o dĺžke úsečiek.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V druhej úlohe žiaci pracujú podľa pokynov. Vypisujú názvy vrcholov a strán daného
štvorca a obdĺžnika. Vyznačia v nich uhlopriečky. Farebne vyznačujú susedné
strany vo štvorci a protiľahlé strany v obdĺžniku. Odmerajú a zapíšu ich dĺžky.
V tretej úlohe žiaci pomenujú geometrické útvary na obrázku. V každej skupine
rozdeľujú daný tvar na polovice vždy iným spôsobom.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 75
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 27
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
rovnice (na propedeutickej úrovni)
 vyriešiť jednoduché rovnice
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
zložené slovné úlohy
odčítanie
 vyriešiť zložené slovné úlohy

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 27
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
trojciferného a jednociferného čísla
rozkladom druhého sčítanca

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

Hlavný motív strany: zaujímavosti Slovenska – Matica slovenská.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zaujímavostiach Slovenska,
napríklad o Matici slovenskej. Môžeme využiť získané informácie z internetu,
encyklopédií, z hodín vlastivedy.
Strana je zameraná na nácvik sčítania trojciferného a jednociferného čísla
s prechodom cez základ 10. V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje
žiakov so spôsobom sčitovania trojciferného a jednociferného čísla s prechodom
cez základ 10 pomocou rozkladu druhého sčítanca. V strednej časti strany koník
ukazuje odčítanie jednociferného čísla od trojciferného s prechodom cez základ 10
rozkladom menšiteľa. Žiaci riešia slovné úlohy, nepriamo sformulované úlohy, úlohu
s časom, pracujú 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.

27/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a jednociferných čísel
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
27/2 Žiaci riešia aplikačnú úlohu s časom. Najprv zistia, ako dlho Milanovi trvala
príprava do školy a o koľkej s ňou skončil a odišiel do školy. Potom určia rozdiel
medzi časom odchodu a príchodu do školy.
Poznámka: Riešenie úlohy: 240 sekúnd(4 minúty) + štvrť hodiny(15 minút) + 7 minút = 26 minút, 06:30 +
0:26 = 6:56 – čas odchodu. Čas príchodu 7:26. 4 minúty + 26 minút = 30 minút trvala Milanovi cesta do
školy.

27/3 Žiaci určujú čísla podľa zadania (poradia za daným číslom). Pri riešení si
pomáhajú číselnou osou. Pričitujú k trojcifernému číslu jednotky.
27/4 Žiaci riešia jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu (na daný precvičený
spoj).
Poznámka: Zápis slovnej úlohy žiaci zostavia samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné na správne vyriešenie slovnej úlohy.
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Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
27/5 Žiaci dopĺňajú do trojíc príkladov na sčítanie chýbajúce sčítance. Riešia
príklady po stĺpcoch. Využívajú analógiu riešenia takéhoto typu úloh v obore do 100.
27/6 Žiaci riešia úlohu, kde usporadúvajú dievčatá podľa daných podmienok.
Uvažujeme: Zuzka a Janka sedia na sedadlách s nepárnym číslom. Môžu teda
sedieť na sedadlách 1, 3 alebo 1, 5 alebo 3, 5. Pri riešení si žiaci pomáhajú
kreslením situácií.
Poznámka: Úloha má viac riešení: 1 (Lucia)

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 27
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie jednociferného čísla od
trojciferného rozkladom menšiteľa

2( Laura)

3 (Janka)

4 ----

1 (Janka)

2 (Laura)

3 (Lucia)

4 -----

5 (Zuzka)
5 (Zuzka)

1 (Zuzka)

2 ------

3 (Janka)

4 (Laura)

5 (Lucia)

1 (Zuzka)

2 ------

3 (Lucia)

4 (Laura)

5 (Janka)

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.
27/7 Žiaci riešia príklady na odčítanie jednociferných čísel od trojciferných
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
27/8 Žiaci dopĺňajú do príkladov na odčítanie chýbajúcich menšiteľov. Riešia
príklady po stĺpcoch. Využívajú analógiu riešenia takéhoto typu úloh v obore do 100.
27/9 Žiaci riešia slovnú úlohu s navzájom nadväzujúcimi časťami.
a) Žiaci riešia slovnú úlohu na násobenie. Výsledok (súčin) použijú v časti b).
b) Žiaci riešia slovnú úlohu na sčítanie.
c) Žiaci riešia úlohu na porovnanie rozdielom – typu o koľko viac (musia byť pozorní,
aby neriešili úlohu typu niekoľkokrát viac).
Poznámka: Zápisy slovných úloh zostavia žiaci samostatne. Nezáleží na presnej forme zápisu. Dôležité
je, aby obsahoval všetky údaje potrebné k správnemu vyriešeniu slovnej 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
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 76
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 59
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, stovky, tisícky
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
od trojciferného (štvorciferného) čísla
menšenec, menšiteľ, rozdiel
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 orientovať sa v číselnom rade
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
číselný rad
a odčítanie
jednoduché slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím kalkulačky
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, odpoveď
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 59
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
trojciferného a jednociferného čísla
rozkladom druhého sčítanca

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

Hlavný motív strany: cesta zo školy.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o ceste detí zo školy, o bezpečnosti
na ceste, o režime dňa a o tom, čo žiaci robia vo voľnom čase popoludní.
V hornej časti strany vysvetľuje lúčny koník Skočko žiakom spôsob sčítania
s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu druhého sčítanca a spôsob odčítania
s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu menšiteľa. Strana je zameraná na
nácvik sčítania a odčítania. Žiaci na nej riešia príklady na sčítanie trojciferných
a jednociferných čísel s prechodom cez základ 10, na odčítanie jednociferných čísel
od trojciferných, riešia slovnú úlohu typu a – b, príklady na sčítanie dvoch
trojciferných čísel pomocou kalkulačky, dopĺňajú k daným sčítancom a súčtu (1 000)
chýbajúce sčítance.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a jednociferných čísel
s prechodom cez základ 10. Pozorujú uvedené postupy sčítania. Pri riešení úloh
však môžu využiť ľubovoľný spôsob počítania – na prstoch, na inom počítadle,
pomocou grafického znázornenia a podobne.
V druhej úlohe žiaci riešia slovnú úlohu typu a – b. Pri jej riešení dodržiavajú presný
postup (učebnica str. 15) na riešenie slovných úloh.
Poznámka: Je vhodné vysvetliť žiakom, že skúškou správnosti k príkladu 490 – 215 = 275 môžu byť
nielen príklady: 275 + 215 = 490, 215 + 275 = 490, ale aj 490 – 275 = 215. Cieľom je, aby sa
neobmedzovali iba na bežné spôsoby skúšky správnosti.

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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Práca s PZ 1. časť, strana 59
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie jednociferného čísla od
trojciferného rozkladom menšiteľa

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.
V tretej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie jednociferných čísel od trojciferných
s prechodom cez základ 10. Pozorujú uvedené postupy odčítania. Pri riešení úloh
však môžu využiť ľubovoľný spôsob počítania – na prstoch, na inom počítadle,
pomocou grafického znázornenia a pod.
V druhej úlohe žiaci sčitujú dvojice trojciferných čísel. Pri riešení si môžu pomôcť
kalkulačkou, alebo iným ľubovoľným spôsobom.
V piatej úlohe žiaci k daným sčítancom dopĺňajú chýbajúce sčítance tak, aby ich
súčet bol vždy 1 000. Pri dopĺňaní si pomáhajú ľubovoľným spôsobom, napr.
dopočítaním, alebo číselnou osou.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 77
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 28
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
zložené slovné úlohy
 vyriešiť zložené slovné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 28
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s
prechodom cez základ 10 – sčítanie
dvojciferného čísla s trojciferným
pomocou rozkladu druhého sčítanca

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 28
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
dvojciferného čísla s trojciferným
pomocou rozkladu druhého sčítanca
Didaktická hra

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

Hlavný motív strany: folklórne festivaly na Slovensku.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o mestách Slovenska, kde sa
konajú folklórne festivaly, napr. o Detve. Môžeme diskutovať o erbe, kroji tohto
mesta (sú vyobrazené na tejto strane). Môžeme využiť informácie získané
z internetu, encyklopédií.
Strana je zameraná na nácvik sčítania trojciferného a dvojciferného čísla
s prechodom cez základ 10. V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje
žiakov s dvomi typmi rozkladu, pomocou ktorých sa dá sčitovať trojciferné číslo
s dvojciferným s prechodom cez základ 10 rozkladom druhého sčítanca. Žiaci riešia
slovné úlohy, dopĺňajú chýbajúce čísla v číselných radoch (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.

28/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a dvojciferných čísel s prechodom
cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým spôsobom.
28/2 Žiaci si pripomenú pojem súčin.
28/3 Žiaci riešia slovnú úlohu.
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.
28/4 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu.
28/5 Žiaci sčitujú trojciferné čísla s trojcifernými číslami zakončenými celými
desiatkami. Môžu počítať podľa vzoru.
28/6 Žiaci pozorujú číselné rady, ktoré sú aj postupnosťami. Zistia pravidlo
postupností a doplnia ďalšie chýbajúce čísla. V tejto úlohe sa zavádzajú pojmy
rastúci a klesajúci číselný rad, vzostupné a zostupné usporiadanie.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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.

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 78
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 60
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 60
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
trojciferného a jednociferného čísla
rozkladom druhého sčítanca
Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 60
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie jednociferného čísla od
trojciferného rozkladom menšiteľa

Didaktická hra

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

Hlavný motív strany: voľný čas a vzdelávanie.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému. Druhý motív môže
byť zimný čas – zima. V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje žiakov
s dvomi typmi rozkladu, pomocou ktorých sa dá sčitovať trojciferné číslo
s dvojciferným s prechodom cez základ 10. Žiaci sa už s rozkladmi stretli na
predchádzajúcich stranách. Táto strana je zameraná na nácvik sčítania trojciferného
čísla s dvojciferným s prechodom cez základ 10, precvičovanie násobenia a riešenia
slovnej úlohy pomocou tabuľky.
V prvej úlohe žiaci pozorujú vzor. Potom riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel
a celých desiatok s prechodom cez základ 10. Pri riešení si môžu pomáhať
navrhnutým spôsobom.
V druhej úlohe žiaci sčitujú trojciferné čísla s dvojcifernými s prechodom cez základ
10.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

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 do tabuľky chýbajúce údaje. Precvičujú si orientáciu
v tabuľke (v riadkoch, stĺpcoch, záhlaví).
Poznámka: V prípade potreby si žiaci môžu zapisovať príklady potrebné na riešenie na pomocný papier
alebo do zošita.

V štvrtej úlohe žiaci počítajú trojice príkladov. Riešia násobenie desiatok a stoviek
analogicky s riešením prvého riadka – dopisovaním núl (radí im to aj Skočko).
V piatej úlohe žiaci riešia slovný rébus. Spájajú písmená tak, aby vzniklo slovné
spojenie ZIMNÝ ČAS. Pri spájaní môžu každé písmeno použiť len raz.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 79
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť str. 14
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
súčet, rozdiel dĺžok úsečiek
 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky
premena jednotiek dĺžky
a numericky
jednotky dĺžky
 určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky
 premeniť jednotky dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 14
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 14
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

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

Hlavný motív strany: turistika.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o turistike, sezónnej turistike, o
dodržiavaní bezpečnostných predpisov, oblečení, správnej obuvi a pod.
Strana je zameraná na prácu s úsečkami, rysovanie a meranie úsečiek, sčítanie
dvoch dĺžok úsečiek a premenu jednotiek dĺžky. Žiaci rysujú, merajú a zapisujú dĺžky
úsečiek, počítajú súčet dĺžok úsečiek, premieňajú jednotky dĺžky.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci odhadnú a odmerajú dané úsečky a ku každej zapíšu jej dĺžku
v centimetroch. a) Žiaci sčítajú dĺžky dvoch úsečiek rovnakej farby a súčet zapíšu.
b) Žiaci narysujú súčet dĺžok úsečiek rovnakej farby a narysovaný súčet porovnajú
s vypočítaným súčtom.
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 narysujú úsečky s danými dĺžkami a označia ich krajné body.
Potom si vyberú ľubovoľnú dvojicu úsečiek a sčítajú ich dĺžky, súčet dĺžok zapíšu.
Nakoniec si vyberú ľubovoľnú dvojicu úsečiek a urobia znázornením aj výpočtom
rozdiel ich dĺžok.
Poznámka: Úloha má viac možností riešenia, preto môžu byť u jednotlivých žiakov rôzne.

Didaktická hra

V tretej úlohe žiaci premieňajú jednotky (mm na cm a cm na mm) pomocou delenia
a násobenia desiatimi. Pracujú 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
5. záverečná časť
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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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
Spoločné vyhodnotenie práce

Metodický postup, didaktické poznámky
Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 80
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 29
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
zložené slovné úlohy
 vyriešiť zložené slovné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 29
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie dvojciferného čísla od
trojciferného pomocou rozkladu
menšiteľa

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

Hlavný motív strany: folklórne festivaly na Slovensku.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o folklórnych festivaloch na
Slovensku. Môžeme využiť údaje z kontextovej úlohy v dolnej časti strany alebo
získať nejaké informácie z internetu, z encyklopédií.
Strana je zameraná na nácvik odčítania dvojciferného čísla od trojciferného
s prechodom cez základ 10. V hornej časti strany lúčny koník Skočko oboznamuje
žiakov s dvoma typmi rozkladu, pomocou ktorých sa dá odčitovať dvojciferné číslo
od trojciferného s prechodom cez základ 10 rozkladom menšiteľa. Žiaci riešia slovné
úlohy, riešia úlohu s časom.
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.

29/1 Žiaci riešia príklady na odčítanie dvojciferných čísel od trojciferných
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
29/2 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv delia a potom sčitujú.
29/3 Žiaci najprv vypočítajú súčiny a následne ich porovnajú pomocou relačných
znakov.
Poznámka: Žiaci môžu pozorovať komutatívnosť násobenia. Pojem komutatívnosť nepoužívame.

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 29
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie dvojciferného čísla od
trojciferného pomocou rozkladu
menšiteľa
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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.
29/4 Žiaci počítajú na rýchlosť. Môžu si stopnúť čas (napr. na svojom mobile). Ak
žiaci spozorujú tri skupiny rovnakých sčítancov, teda čísel od 1 po 10, rýchlejšie sa
dostanú k celkovému súčtu 165. V rámci skupiny čísel 1 – 10 môžu sčitovať dvojice
čísel(rozklad čísla 10) 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 so súčtom 40. Po pripočítaní čísel 5
a 10 dostanú súčet 55.
29/5 Žiaci odčitujú trojciferné čísla od trojciferných čísel zakončených celými
desiatkami. Môžu počítať podľa vzoru.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
29/6 Žiaci riešia úlohu s časom. Najprv určia vyobrazený čas. Potom povedia alebo
znázornia, koľko hodín bude o trištvrte hodinu.
Kontextová úloha
Úloha obsahuje text s rôznymi údajmi. Žiaci si úlohu musia pozorne prečítať.
Následne odpovedajú na otázky uvedené za textom. Pri riešení si môžu pomôcť
kalendárom.
1. Žiaci sčítajú dni, počas ktorých trvali všetky 3 festivaly
Poznámka: Riešenie úlohy: 10 dní

2.

Žiaci hľadajú 60 – 2 = 58, 58. ročník.

3.

Žiaci hľadajú ročník, pri ktorom je najväčšie poradové číslo.

Poznámka: Riešenie úlohy: Medzinárodný folklórny festival Myjava
Poznámka: Riešenie úlohy: Folklórne slávnosti vo Východnej.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 81
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 61
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
zložené slovné úlohy
 vyriešiť zložené slovné úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 61
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie dvojciferného čísla od
trojciferného pomocou rozkladu
menšiteľa

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

Hlavný motív strany: zima, zimné športy.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zime, zimných športoch.
V hornej časti strany lúčny koník Skočko žiakom vysvetľuje dva typy rozkladov,
pomocou ktorých sa dá odčitovať dvojciferné číslo od trojciferného čísla
s prechodom cez základ 10. Pri prvom rozklade žiaci rozkladajú menšiteľa na celé
desiatky a jednotky. Najprv odčítajú desiatky s prechodom a potom odčítajú
jednotky. Tento spôsob je pre žiakov jednoduchší, lebo postupne odčitujú najprv
celé desiatky a potom jednotky. Pri druhom spôsobe rozkladajú menšiteľa na celé
desiatky (tak, aby pri odčítaní vyšli celé stovky) a dvojciferné číslo. Žiaci sa už
s rozkladmi stretli na predchádzajúcich stranách. Táto strana je zameraná na nácvik
odčítania dvojciferného čísla od trojciferného s prechodom cez základ 10. Žiaci na
strane riešia slovnú úlohu s logickou motiváciou, dopĺňajú chýbajúce menšence,
rozdiely, súčty a sčítance, riešia úlohu so smerovkou.
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 vzor. Potom počítajú príklady na odčítanie dvojciferného
čísla od trojciferného s prechodom cez základ 10. Pri riešení si môžu pomáhať
niektorým z navrhnutých spôsobov.
V druhej úlohe žiaci odčitujú dvojciferné čísla od trojciferných čísel s prechodom cez
základ 10.
Poznámka: V prípade potreby si žiaci si môžu písať rozklady na pomocný papier, alebo do zošita.
Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na viac častí.

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 61
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
odčítanie dvojciferného čísla od
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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 slovnú úlohu s logickou motiváciou. Snažíme sa žiakom
úlohu názorne vysvetliť. Napríklad z 28 pasteliek zoberieme 3, ktoré spolu
zviažeme.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť
trojciferného pomocou rozkladu
menšiteľa

Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla – menšence, rozdiely, súčty
a sčítance. Pri dopĺňaní čísel si môžu pomôcť ľubovoľným spôsobom, napr. ak
hľadajú menšenca, k rozdielu pripočítajú menšiteľa, ak hľadajú jedného sčítanca,
od súčtu odpočítajú druhého sčítanca atď.
V piatej úlohe žiaci najprv vypočítajú pravú časť úlohy a potom do ľavej časti doplnia
úlohu na násobenie tak, aby mala rovnaký výsledok. Pri riešení môžu využiť
pomôcku s výsledkami v spodnej časti úlohy. K daným výsledkom – súčinom
hľadajú vhodné činitele.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 82
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 30
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
jednoduché slovné úlohy
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
zložené slovné úlohy
a delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky
 vyriešiť zložené slovné úlohy
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie
 vyriešiť zložené slovné úlohy na čítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím kalkulačky
 vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
gramotnosti

Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 30
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných
a dvojciferných čísel

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

Hlavný motív strany: zberateľské záujmy.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o zberateľských záujmoch detí. Deti
môžu diskutovať o tom, aké predmety majú vo svojich zbierkach, napr. známky,
odznaky, pohľadnice a podobne.
Strana je zameraná na precvičovanie sčítania a odčítania do 1 000 bez prechodu
cez základ 10 i s prechodom cez základ 10 (sčítanie trojciferných čísel
s dvojcifernými, jednocifernými číslami a odčítanie jednociferných, dvojciferných
čísel od trojciferných čísel). Žiaci riešia slovné úlohy, úlohu na priamu úmernosť,
úlohu z oblasti finančnej gramotnosti. Počítajú s kalkulačkou.
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. Prácu na strane odporúčame rozdeliť na viac vyučovacích hodín.

30/1 Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a dvojciferných čísel s prechodom
cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým spôsobom.
30/2 Žiaci riešia slovnú úlohu na priamu úmernosť na propedeutickej úrovni. Najprv
vypočítajú cenu 1 lístka (20 : 4 = 5 €). Potom vypočítajú cenu 6 lístkov (6 . 5 = 30
€).
30/3 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv sčitujú, potom odčitujú.
30/4 Žiaci riešia úlohu typu URČI. Najprv určia, čo budú v danej úlohe robiť (sčitovať
trojciferné čísla s trojcifernými pomocou kalkulačky) a až potom začnú riešiť.
Poznámka: Počítanie na kalkulačke nájdu žiaci v učebnici na strane 94 – 95.

30/5 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv sčitujú, potom odčitujú.
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Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 29
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných
a dvojciferných čísel

Metodický postup, didaktické poznámky
30/6 Žiaci riešia príklady na odčítanie dvojciferných čísel od trojciferných
s prechodom cez základ 10. Pri riešení pozorujú vzor. Môžu si pomáhať navrhnutým
spôsobom.
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.
30/7 Žiaci riešia slovnú úlohu na porovnávanie.
30/8 Žiaci riešia logickú úlohu. Môžu ju riešiť prakticky. Známky môžu nahradiť inými
drobnými predmetmi. Uvažujeme: Pred výmenou mal viac Lukáš a to o 25 známok.
Po výmene mal viac Laco. Pracujeme s počtom 25. Uberáme z tejto kopy
a vytvárame druhú až dovtedy kým v nej nebude o 1 viac ako v pôvodnej kope.
Poznámka: Riešenie Laco dostal od Lukáša najmenej 13 známok.

30/9 Žiaci riešia zloženú slovnú úlohu. Najprv vypočítajú cenu 6 žuvačiek po 6
centov, potom cenu 5 žuvačiek po 8 centov a napokon tieto súčiny sčítajú.
30/10 Žiaci riešia príklady na sčítanie a odčítanie do 1 000. Potom si výsledky
skontrolujú pomocou kalkulačky (môžu zadať tie isté príklady alebo urobiť skúšku
správnosti).
Poznámka: Pri sčítaní a odčítaní dvoch trojciferných čísel si žiaci môžu pomôcť postupným
pripočítavaním a postupným odčítavaním, nakoľko tieto spoje ešte neboli precvičované.

30/11 Žiaci vypočítajú príklady pomocou kalkulačky. Vo vedľajšej tabuľke si môžu
skontrolovať, či sú všetky čísla výsledkami vypočítaných príkladov.
30/12 Žiaci riešia úlohu z oblasti finančnej gramotnosti. Najprv zistia, koľko peňazí
sa vyzbieralo (40 žiakov po 20 eur, 40 . 20 = 800, 3 panie učiteľky po 20 eur, 3 . 20
= 60, spolu 800 + 60 = 860). Potom žiaci zistia výdavky – cestovné, 40 žiakov po 10
eur a 3 panie učiteľky po 10 eur ( 40 . 10 = 400, 3 . 10 = 30, spolu 400 + 30 = 430).
Výdavky – vstupné 200 eur. Výdavky spolu boli 430 + 200 = 630 eur.
Poznámka: Riešenie úlohy: Vyzbierané peniaze im stačili, keďže 630 < 860.

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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 83
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 81, PZ 1. časť str. 15
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Násobok dĺžky úsečky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
násobok dĺžky úsečky
 určiť násobok úsečky graficky a numericky
premena jednotiek dĺžky
 premeniť jednotky dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 81
Násobok dĺžky úsečky

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 15
Násobok dĺžky úsečky

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

Hlavný motív strany: zimné športy.
Práca na strane je venovaná novému učivu o násobku dĺžky úsečky. Žiaci určujú
násobok úsečky graficky i numericky.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z učebnice a pracovných zošitov. Je na
rozhodnutí a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu
sú voliteľné. Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

81(G8)/3
Žiaci narysujú na priamke trikrát za sebou úsečku tak, aby mala nasledujúca úsečka
spoločný bod s predchádzajúcou (určujú násobok úsečky). Riešenie úlohy overia
meraním.
81(G8)/4.
Pri riešení úlohy si žiaci pomôžu štvorcovou sieťou. Namiesto figúrok môžu použiť
drobné predmety alebo natrhané kúsky papiera.
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 hokeji, o slovenských hokejistoch
(súčasných i minulých). Strana je venovaná precvičovaniu učiva o násobku dĺžky
úsečky, o známych jednotkách dĺžky a ich premieňaní a o rysovaní úsečiek a
násobku ich dĺžky. Žiaci pracujú s tabuľkou, premieňajú jednotky dĺžky a rysujú
podľa pokynov. V hornej časti strany lúčny koník Skočko pripomína žiakom
premieňanie metra, decimetra, centimetra, kilometra na menšie jednotky dĺžky.
V prvej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Pod danú dĺžku píšu do tabuľky jej
dvojnásobok. Môžu si pomôcť radou koníka Skočka, ktorý počíta dvojnásobok
viacnásobným sčítaním.
Poznámka: Doplňujúce zamestnanie: Žiakom možno zadať vyhľadanie najväčšej (najmenšej) dĺžky
v tabuľke.

V druhej úlohe žiaci premieňajú jednotky dĺžky na dané jednotky. Premieňajú
menšie jednotky na väčšie, väčšie na menšie aj zmiešané jednotky dĺžky.
V tretej úlohe žiaci rysujú úsečky danej dĺžky. Ku každej z narysovaných úsečiek
rysujú jej násobok.
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Didaktická hra

Metodický postup, didaktické poznámky
V štvrtej úlohe žiaci rysujú podľa pokynov. Majú danú úsečku AB, polpriamky MN,
RS a priamku k. Na polpriamky a priamku rysujú násobky úsečky AB. Pred prácou
zistia dĺžku úsečky AB a potom pokračujú v rysovaní násobkov úsečky AB.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 84
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 62
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
menšenec, menšiteľ, rozdiel
číselný rad
 orientovať sa v číselnom rade
násobenie a delenie použitím zautomatizovaného spoja
 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky
do 100 spamäti
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 62
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných
a dvojciferných čísel

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 62
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 – sčítanie
a odčítanie trojciferných
a dvojciferných čísel
Násobenie a delenie v obore
násobilky do 100
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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: zima, zimné športy.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor na danú tému.
Táto strana je zameraná na precvičenie známych spojov sčítania a odčítania
v obore do 1 000. Žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a dvojciferných čísel,
odčítanie dvojciferných čísel od trojciferných čísel, zaokrúhľujú čísla na tisícky,
počítajú príklady na násobenie a delenie v obore násobilky do 100 a dopĺňajú
chýbajúce čísla podľa vzoru.
Poznámka: Do metodického materiálu sú zaradené všetky úlohy z pracovných zošitov. Je na rozhodnutí
a výbere pedagóga, ktoré z nich na danej hodine so žiakmi vypracuje. Úlohy rovnakého typu sú voliteľné.
Žiaci ich nemusia všetky vypracovať.

V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných a dvojciferných čísel
s prechodom cez základ 10. Pozorujú dvojice sčítancov a súčty. Zisťujú, čím sú
zaujímavé.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie dvojciferných čísel od trojciferných
čísel. Pozorujú dvojice príkladov a zisťujú, čím sú zaujímavé.
V tretej úlohe žiaci zaokrúhľujú čísla na tisícky podľa známeho algoritmu. V dvoch
tabuľkách dopĺňajú aj znak 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.
V štvrtej úlohe žiaci pracujú s tabuľkami. Riešia príklady na sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie. Lúčny koník Skočko im radí, aby si svoje výpočty nechali
skontrolovať spolužiakom.
Poznámka: Príklady nie je nutné vyriešiť na jednej hodine. Možno ich rozdeliť na dve, či viac častí.

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla podľa vzoru. Dopĺňajú chýbajúce
sčítance a súčty.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 85
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť, strana 63
Tematický celok
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000
Učivo
Sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10 – zhrnutie učiva
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
pamäťové sčítanie a odčítanie
 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti
sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
 aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet,
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
menšenec, menšiteľ, rozdiel
prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
 orientovať sa v číselnom rade
číselný rad
 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
zložené slovné úlohy
 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie textu slovnej
jednotlivé elementy postupu riešenia
úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej
 vyriešiť jednoduché rovnice
úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie
správnosti riešenia, odpoveď
a odčítanie v číselnom obore do 10 000
rovnice (na propedeutickej úrovni)
nepriamo sformulované úlohy
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 63
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
zhrnutie učiva

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

Charakteristika strany: diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov.
Strana je určená na overenie vedomostí. Žiakov oboznámime s tým, ako so stranou
a úlohami pracovať, následne pracujú samostatne. S úlohami, ktoré sa na tejto
strane nachádzajú, sa už stretli na predchádzajúcich stranách (učivo bolo prebraté).
Po skončení práce sa ohodnotia. Hodnotenie urobí aj pedagóg a úspešnosť vyjadrí
tiež v percentách. Je dôležité žiakov oboznámiť aj s týmto spôsobom hodnotenia.
Ak sa s ním doposiaľ nestretli, vysvetlíme im ho pomocou číselnej osi s číslami od
0 do 100 tak, že čím je číslo vyjadrujúce ich úspešnosť bližšie k sto, tým je výsledok
ich práce lepší. Samotnej podstate, ktorú vyjadrujú percentá, sa v tejto chvíli ďalej
nevenujeme.
Poznámka: Pri učive o častiach z celkov (propedeutika zlomkov) môžeme žiakom ukázať vzťah medzi
časťami z celku a percentami (polovica = 50 % a pod.).

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 63
Sčítanie a odčítanie do 1 000
s prechodom cez základ 10 –
zhrnutie učiva
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V prvej úlohe žiaci riešia príklady na sčítanie trojciferných čísel s trojcifernými,
dvojcifernými a jednocifernými číslami bez prechodu aj s prechodom cez základ 10.
V druhej úlohe žiaci riešia príklady na odčítanie jednociferných, dvojciferných a
trojciferných čísel od trojciferných čísel bez prechodu aj s prechodom cez základ 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.
V tretej úlohe žiaci riešia nepriamo sformulované úlohy a dopĺňajú druhého sčítanca.
Môžu si pomôcť dopočítaním.
V štvrtej úlohe žiaci riešia zloženú slovnú úlohu typu a + (a - b). Žiaci môžu úlohu
vyriešiť dvoma spôsobmi:

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Štruktúra, obsah a činnosť

Metodický postup, didaktické poznámky
1. Vypočítajú, koľko nálepiek má Terezka: 176 - 38 = 138. Potom vypočítajú, koľko
nálepiek majú spolu: 176 + 138 = 314.
2. Výpočet môžu urobiť aj jedným príkladom: 176 + (176 - 38) = 314. Každý z týchto
výpočtov je správny. Slovná úloha má dve otázky. Žiaci zapíšu odpoveď na každú
otázku.
Poznámka: Pri riešení slovnej úlohy dodržiavajú určený postup.

Didaktická hra

V piatej úlohe žiaci dopĺňajú čísla (chýbajúce menšence, alebo menšitele) k daným
výsledkom (rozdielom) na streche domčekov.
V šiestej úlohe žiaci dopĺňajú chýbajúce čísla podľa vzoru. Dopĺňajú chýbajúce
sčítance a súčty.
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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.
63/1 –za každý správny výsledok 1 bod, spolu 16 bodov
63/2 – za každý správny výsledok 1 bod, spolu 16 bodov
63/3 – za každý správne vypočítaný príklad 2 body, spolu 24 bodov
63/4 – slovná úloha: zápis 1 bod, výpočet (príklad a správne riešenie) 4 body,
grafické znázornenie 1 bod, 2 odpovede 2 body, spolu 8 bodov (ak žiaci zostavia
dva príklady, hodnotíme ich každý dvoma bodmi, počet bodov sa nezmení)
63/5 – za každé správne doplnené číslo 2 body, spolu 24 bodov
63/6 – za každé správne doplnené číslo 2 body, spolu 6 bodov
Spolu: 94 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)
Úlohy na diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov štvrtákov sú najčastejšie
zamerané na zapamätávanie, porozumenie a aplikáciu.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 86
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, učebnica strana 82
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotky dĺžky – 2. časť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km)
 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané)
zmiešané jednotky dĺžky
premena zmiešaných jednotiek dĺžky
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 82
Jednotky dĺžky, premena jednotiek
dĺžky

Relaxačná chvíľka

Práca s učebnicou, strana 82
Jednotky dĺžky, premena jednotiek
dĺžky
Odhad a skutočnosť
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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: cestujeme.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor o cestovaní, výletoch a pod. Práca
na strane je venovaná pokračovaniu o jednotkách dĺžky a ich premieňaní. Žiaci
rysujú v štvorcovej sieti, odhadujú dĺžky úsečiek.
Práca na strane je venovaná pokračovaniu o jednotkách dĺžky a ich premieňaní.
Žiaci rysujú v štvorcovej sieti, odhadujú dĺžky úsečiek.
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.

82(G9)/1 Žiaci dopĺňajú čísla tak, aby súčet dĺžok bol vždy 1 meter.
a) Žiaci dopĺňajú do 10, lebo 1m = 10 dm.
b) Žiaci dopĺňajú do 100, lebo 1m = 100 cm.
c) Žiaci dopĺňajú do 1 000, lebo 1m = 1 000 mm.
82(G9)/2 Žiaci zoraďujú uvedené skoky podľa dĺžky zostupne.
82(G9)/3 Žiaci narysujú úsečky s danými dĺžkami.
82(G9)/4 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v kilometroch na jednotky dĺžky
v metroch.
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.
82(G9)/5 Žiaci premieňajú dĺžky vyjadrené v metroch na jednotky dĺžky
v kilometroch.
82(G9)/6 Žiaci najprv odhadnú, ktorá z úsečiek je trikrát dlhšia ako úsečka KL.
Odhad overia napr. pomocou pásika papiera.
82(G9)/7 Žiaci dopĺňajú do 100, lebo 1 dm = 100 mm.
82(G9)/8 Žiaci narysujú rovnaký obrázok do zošita so štvorcovou sieťou a vyfarbujú
časť z celku podľa pokynov.
82(G9)/9 Žiaci najprv zložia rovnaký obrázok napr. použitím špáradiel a potom
presunú dve špáradlá tak, aby vznikli štyri trojuholníky.

Matematika pre štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 87
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť str. 16
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Jednotky dĺžky
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km)
 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané)
 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek graficky zmiešané jednotky dĺžky
premena zmiešaných jednotiek dĺžky
a numericky
súčet, rozdiel dĺžok úsečiek
 určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky
 nakresliť plán stavby z kociek
 vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z kociek
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť, strana 16
Jednotky dĺžky
Súčet a rozdiel úsečiek

Relaxačná chvíľka

Práca s PZ 1. časť, strana 16
Stavby z kociek
Didaktická hra

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

Hlavný motív strany: kúzelník.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor, prezentácia k danej téme, resp.
kúzelnícke vystúpenie.
Strana je zameraná narysovanie, na premieňanie jednotiek dĺžky a stavby z kociek
a plány. Žiaci rysujú grafický súčet a rozdiel úsečiek, premieňajú zmiešané jednotky
dĺžky a vyznačujú plány stavieb v štvorcovej sieti.
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 majú žiaci úsečky s danou dĺžkou. Rysujú k nim ich grafický súčet
a rozdiel. Doplňujúca úloha: Žiaci môžu vypočítať numerický súčet a rozdiel daných
úsečiek.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľky podľa vzoru. a) Dĺžku (v stĺpci vľavo) zapísanú
v zmiešaných jednotkách dĺžky rozpíšu do správnych stĺpcov (osobitne metre,
decimetre, centimetre a milimetre). Potom do stĺpca vpravo zapíšu celkovú dĺžku
v milimetroch. b) V druhej časti úlohy postupujú rovnako ako v prvej, ale do stĺpca
vpravo zapíšu celkovú dĺžku v čo najväčších jednotkách 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 a) Žiaci pozorujú stavby a vyznačujú plán každej stavby v štvorcovej
sieti. Pri riešení úlohy si môžu pomôcť vyfarbovaním. b) Žiaci vytvoria z kociek svoju
stavbu a zakreslia jej plán.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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.

5. záverečná časť
Spoločné vyhodnotenie práce

Na záver hodiny si v skratke spoločne zopakujeme, čo sme robili. Žiaci hovoria, čo
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 88
Predmet
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
štvrtý
Učebnica
Belic, Striežovská: Matematika pre štvrtákov, PZ 1. časť str. 17
Tematický celok
Geometria a meranie
Učivo
Úsečka – dĺžka úsečky, súčet, premena jednotiek
Výkonový štandard
Obsahový štandard
Žiak vie/dokáže:
premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km)
 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané)
zmiešané jednotky dĺžky
 nakresliť plán stavby z kociek
premena zmiešaných jednotiek dĺžky
 vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z kociek
Zdroj: Metodické komentáre k súboru Matematika pre štvrtákov 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 1. časť strana 17
Dĺžka úsečky – odhad a skutočnosť,
premena jednotiek dĺžky

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

Hlavný motív strany: požiarnici.
Práci na strane predchádza motivačný rozhovor, interaktívne vyučovanie,
prezentácia o požiaroch, požiarnikoch, prevencii pred požiarmi, tel. číslo na
požiarnikov a pod.
Strana je zameraná na prácu s úsečkami, porovnávanie odhadom a meraním,
rozklad dĺžok úsečiek, vyznačovanie úsečiek, sčítanie dvoch dĺžok úsečiek a
premenu jednotiek dĺžky. Žiaci odhadujú a merajú dĺžky úsečiek, zapisujú dĺžky
úsečiek, vyznačujú úsečku na polpriamke, vypočítajú a graficky znázornia súčet
a rozdiel dĺžok úsečiek.
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 1. časť, strana 17
Dĺžka úsečky – súčet dĺžok úsečiek

Didaktická hra

V prvej úlohe žiaci pozorujú narysované úsečky. Vyberú si vždy ľubovoľnú dvojicu
úsečiek. Porovnajú ich dĺžky najprv odhadom, potom meraním. Nakoniec sčítajú
dĺžky všetkých úsečiek a súčet zapíšu.
V druhej úlohe žiaci dopĺňajú tabuľku podľa vzoru. Rozkladajú danú dĺžku
v centimetroch na metre a centimetre. Riešením úlohy si upevňujú poznatky
o jednotkách dĺžky a ich premene.
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 vyznačujú na priamke úsečky s danou dĺžkou. Nakoniec sčítajú
dĺžky obidvoch úsečiek. Vypočítajú súčet dĺžok úsečiek a zapíšu ho. Úloha má viac
ako jedno riešenie – žiaci môžu zvoliť rôzne smery rysovania úsečky BC (bod C
môžu označiť vpravo alebo vľavo od bodu B).
V štvrtej úlohe si žiaci pozorne prečítajú zadanie úlohy, ktorá je aj graficky
znázornená. Odmerajú dĺžky úsečiek a vypočítajú ich súčet. V zelenej časti graficky
znázornia súčet úsečiek. Výpočet a grafické znázornenie rozdielu dĺžok týchto
úsečiek žiaci urobia na papier alebo do bežného zošita.
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 štvrtákov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 – 88
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
sme si opakovali, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Pri hodnotení práce
žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé riešenie
a zdôrazniť každé napredovanie, preto ich hodnotíme (prípadne klasifikujeme)
počas celej hodiny.
Poznámka: V prípade, že žiaci nestihli vypracovať všetky úlohy, odporúčame niektoré z nich zadať na
domácu úlohu.
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