
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: :      ISCED  1 – primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Matematika 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: IV.A, IV.B 

Vyučujúci: Mgr.Hajdók, RNDr.Ogou 

Spracovala: Mgr.Agáta Kosztyuová 

Učebný materiál: BELIC, M., STRIEŢOVSKÁ, J.: Matematika pre 4. ročník ZŠ (súbor učebných textov: učebnica, pracovný zošit 1. a 2.časť);    

                                       AITEC, 2018 

 

 

Časová dotácia:          4  týždenne           (  132  ročne) 



 

 
Prierezové témy 

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana ţivota a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

 RĽK- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 DOV- Dopravná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Opakovanie učiva 
3. ročníka 
Geometria 
4hod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propedeutika násobenia. 
Zopakovanie násobenia 
a vysvetlenie princípu 
násobenia. Tabuľka. 
Sudoku. Opakovanie 
učiva 3. ročníka. 
Hľadanie súvislostí medzi 
viacnásobným sčítaním 
a násobením. Znak 
násobenia – krát (.), činiteľ 
a súčin. Analógia medzi 
sčítaním a násobením. 
Analógia medzi odčítaním 
a delením. Tabuľka, 
riadok, stĺpec, údaj. 
Sudoku. Vyznačovanie 
bodov. Rysovanie úsečiek. 
Vyznačovanie úsečiek na 
priamke. Dĺţka úsečky. 
Porovnávanie. Pravidlá 
rysovania. 

Hľadať a pochopiť súvislosti medzi 
viacnásobným sčítaním a násobením. 
Pochopiť násobenie ako sčítanie 
rovnakých sčítancov. Počítať pohotovo 
po 2, 3, 4, 5,... Poznať znak násobenia. 
Riešiť úlohy viacnásobným sčítaním aj 
násobením. Pracovať s tabuľkou. 
Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 
Doplniť chýbajúce čísla podľa logického 
usporiadania. Zdokonaľovať sa vo 
vyznačovaní bodov a v rysovaní 
úsečiek s danými dĺţkami. Pouţívať pri 
rysovaní základné pravidlá. Odmerať 
dĺţky úsečiek v cm, mm a porovnať ich. 
 
 
 
 
 
 

 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

ENV – poznať 
ţivočíchy ţijúce na 
lúke (hmyz, vtáky, 
cicavce...), ich 
význam, zapájať sa 
do zebru jesennej 
úrody 

U: s. 2 - 12 
PZ 1: s. 2 – 17  
 
 
 
 
G:s.74/1/1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX/II Opakovanie učiva 
3. ročníka 
Geometria 
4hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 0 – 10. 
Násobenie a delenie ako 
vzájomne opačné 
matematické operácie. 
Kombinatorika. 
Aplikačné úlohy 
s časom. Opakovanie 
učiva 3. ročníka. 
Násobenie a delenie 

Vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla 
v obore násobilky do 100 spamäti. 
Nájsť súvis medzi násobením 
a delením. Riešiť jednoduché slovné 
úlohy rôzneho typu na násobenie 
a delenie. Kontrolovať riešenie 
pomocou skúšky správnosti. Vyriešiť 
slovné úlohy s kombinatorickou 
motiváciou. Vyriešiť aplikačné úlohy 
súvisiace s orientáciou v čase. 
Zdokonaliť rysovanie v štvorcovej sieti. 
Vyznačovať úsečky danej dĺţky na 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 

OZO- viesť ţiakov 
k športovým aktivitám, 
dodrţiavať pravidlá 
a bezpečnosť pri 
športovaní 

U: s. 2 - 12 
PZ 1: s. 2 – 17  
 

 
 
 
 
 
G:s.74/1/1-5 

 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pouţitím 
zautomatizovaného spoja. 
Násobky čísla – Pyramída 
násobkov. Jednoduché 
slovné úlohy na násobenie 
a delenie. Skúška 
správnosti. Slovné úlohy 
s kombinatorickou 
motiváciou. Jednotky 
času: hodina, minúta, 
sekunda. Rysovanie v 
štvorcovej sieti. 
Vyznačovanie úsečiek na 
priamke. Jednotky dĺţky. 
Premena jednotiek dĺţky. 

priamke. Správne premieňať jednotky 
dĺţky. 

 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX/III Opakovanie učiva 
3. ročníka 
Geometria 
4hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 0 – 10. 
Opakovanie učiva 3. 
ročníka. 
Násobenie a delenie 
pouţitím 
zautomatizovaného spoja. 
Násobky čísla – Pyramída 
násobkov. Jednoduché  
slovné úlohy na násobenie 
a delenie. Rysovanie 
útvarov v štvorcovej sieti. 
Zmenšovanie rovinných 
útvarov v štvorcovej sieti. 
Jednotky dĺţky. 

Vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla 
v obore násobilky do 100 spamäti. 
Nájsť súvis medzi násobením 
a delením. Riešiť jednoduché slovné 
úlohy rôzneho typu na násobenie 
a delenie. Vedieť sčítať a odčítať 
jednoduché príklady spamäti. 
Narysovať a nakresliť rovinné útvary 
v štvorcovej sieti. Zmenšovať rovinné 
útvary v štvorcovej sieti. Sčítať 
a odčítať jednotky dĺţky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

OZO- pochopiť 
potrebu športovania 
a potrebu pohybu, 
dodrţiavať 
bezpečnosť 

U: s. 2 - 12 
PZ 1: s. 2 – 17  
 

 
G:s.74/1/1-5 

 
 
 
 

IX/IV Opakovanie učiva 
3. ročníka 

Vytváranie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 

Oboznámiť sa s číslami do 1 000. 
Vyuţívať analógiu s radom čísel do 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 

ENV – rozpoznať 
hlavné zmeny vo 

U: s. 2 - 12 
PZ 1: s. 2 – 17  
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Geometria 
4hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 1 000. 
Opakovanie učiva 3. 
ročníka. 
Utváranie predstáv 
o číslach do 1 000. Práca 
s číslami do 1 000. 
Poznávanie radov 
trojciferných čísel. 
Jednotky, desiatky 
a stovky. Zápis čísel do 
1 000. Orientácia 
v číselnom rade do 1 000. 
Číselná os. Priraďovanie. 
Usporiadanie čísel. Pojmy 
usporiadania. Číselná 
postupnosť. Práca 
s peniazmi. Identifikovať 
vrcholy, hrany, steny 
kocky. 

100. Počítať po desiatkach. Vedieť čítať 
a písať trojciferné čísla. Orientovať sa 
v číselnom rade a na číselnej osi. 
Správne priraďovať. Rozkladať čísla na 
stovky, desiatky a jednotky. Správne 
dopĺňať postupnosti. Pracovať 
s peniazmi. Kocka – vrchol, hrana, 
stena 

demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

svojom okolí na 
základe pozorovania 
prírody- jesenné hry, 
zber jesenných 
plodov 
FG - rozvíjať ţivotné 
zručnosti ţiakov, 
potrebných pre 
orientovanie sa vo 
svete financií 

 
 
 
G:s.74/1/1-5 
 
 

 

X/I Opakovanie učiva 
3. ročníka 
4hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytváranie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Poznávanie rádov 
štvorciferných čísel. 
Usporiadanie čísel 
a pojmy usporiadania 
(pred, hneď pred, za hneď 
za). Zápis štvorciferných 
čísel do 1 000. 
Znázornenie čísel na 
číselnej osi. Pravidlá 
porovnávania čísel 
v obore do 10 000. 

Orientovať sa v rade čísel 0 – 10 000, 
poznať vzťahy pred, za, hneď pred, 
hneď za. Pomenovať čísla a rády čísel. 
Zobrazovať a porovnávať čísla na 
číselnej osi i pomocou znakov >, < 
alebo =. Rozkladať čísla na stovky, 
desiatky a jednotky. Vyriešiť aplikačné 
úlohy súvisiace s orientáciou v čase. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

OZO- dodrţiavať 
pravidlá a bezpečnosť 
pri hrách, poukázať 
na náročnosť hier 
vzhľadom na 
vytrvalosť a zdravie 

 Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov 
Projektová strana 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 Rozklad čísel na stovky, 
desiatky a jednotky. 
Aplikačné úlohy s časom. 
Jednotky času: hodina, 
minúta, sekunda. 
Diagnostikovanie miery 
osvojenia poznatkov. 

X/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000  
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 
základ 10. Sčítanie 
trojciferných čísel 
s celými stovkami. 
Sčítanie trojciferných 
čísel s celými 
desiatkami. Jednotky 
dĺžky. 
Pamäťové sčítanie 
a odčítanie. 
Pričítanie celých stoviek 
a celých desiatok 
k trojciferným číslam. 
Slovné úlohy – zápis, 
grafické znázornenie, 
výpočet, kontrola, 
odpoveď. Aplikačné úlohy 
s časom. Jednotky dĺţky – 
premena jednotiek dĺţky 
(mm, cm, dm, m). 

Riešiť úlohy na sčítanie trojciferných 
čísel s celými stovkami a s celými 
desiatkami. Riešiť úlohy na sčítanie, 
v ktorých sa vyuţíva analógia počítania.  
Riešiť slovné úlohy na sčítanie v obore 
do 1 000. Vyriešiť aplikačné úlohy 
súvisiace s časom. Premeniť jednotky 
dĺţky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

MDV-vychádzať zo 
skúseností ţiakov, 
spracovať získané 
poznatky -zistiť 
informácie z histórie 
Slovenska 

U: s.13- 15 
PZ 1: s.19 - 24 
 
 
G:s.75/1/6-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh  
Geometria  
4hod. 
 
 
 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 
základ 10. Odčítanie 
celých stoviek od 
trojciferných čísel. 
Odčítanie celých 
desiatok od trojciferných 
čísel. Jednotky dĺžky – 1. 

Riešiť úlohy na odčítanie celých stoviek 
a celých desiatok od trojciferných čísel. 
Riešiť úlohy na odčítanie, v ktorých sa 
vyuţíva analógia počítania.  Riešiť 
slovné úlohy na odčítanie v obore do 
1 000. Vyriešiť  úlohy z oblasti finančnej 
gramotnosti. Premeniť jednotky dĺţky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 

OZO – vedieť 
poskytnúť 
predlekársku prvú 
pomoc, zavolať 
záchranárov, políciu 

U: s. 16-18 
PZ 1: s. 25 - 29 

 
 
 
G:s.75/6-8 

 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

časť. 
Pamäťové sčítanie 
a odčítanie. 
Odčítanie celých stoviek 
a celých desiatok od 
trojciferných čísel. Slovné 
úlohy – zápis, grafické 
znázornenie, výpočet, 
kontrola, odpoveď. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 
Jednotky dĺţky – premena 
jednotiek dĺţky (mm, cm, 
dm, m). 

rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X/IV Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 
základ 10. Sčítanie 
trojciferného čísla a 
jednotiek. Odčítanie 
jednotiek od 
trojciferného čísla. 
Obvod. 
Pamäťové sčítanie a 
odčítanie. Sčítanie 
trojciferného čísla a 
jednotiek. Odčítanie 
jednotiek od trojciferného 
čísla. Slovné úlohy s 
neprázdnym prienikom. 
Slovné úlohy s 
kombinatorickou 
motiváciou. Obvod 
štvorca, obdĺţnika a 
trojuholníka 
(propedeuticky) ako súčet 
dĺţok strán. 

Riešiť úlohy na sčítanie trojciferného 
čísla a jednotiek a odčítanie jednotiek 
od trojciferného čísla. Vyriešiť slovné 
úlohy s neprázdnym prienikom. Vyriešiť 
slovné úlohy s kombinatorickou 
motiváciou. Vypočítať obvod štvorca, 
obdĺţnika a trojuholníka. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

OZO- viesť ţiakov 
k jesenným 
športovým aktivitám, 
dodrţiavať 
bezpečnosť 

 

U: s. 19 - 21 
PZ 1: s. 30- 37 

 
 
 
G:s.76//1/9-10 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

XI/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh  
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 
základ 10. Sčítanie 
trojciferného čísla 
s jednotkami a odčítanie 
jednotiek od 
trojciferného čísla. 
Štvorec a jeho 
vlastnosti. 
Sčítanie trojciferného čísla 
s jednotkami a odčítanie 
jednotiek od trojciferného 
čísla. Numerické a slovné 
úlohy z finančnej 
gramotnosti. Štvorec – 
vrchol, strana, 
uhlopriečka, dĺţka strany 
štvorca. 

Sčítať trojciferné číslo s jednotkami 
a odčítať jednotky od trojciferného 
čísla. Vyriešiť  úlohy z oblasti finančnej 
gramotnosti. Vymenovať vrcholy 
a strany štvorca. Označiť vrcholy 
štvorca. Vyznačiť protiľahlé i susedné 
strany štvorca. Vyznačiť v štvorci 
uhlopriečky.  

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

MUV - podnecovať 
zvedavosť a záujem o 
okolie 

U: s. 19 - 21 
PZ 1: s. 30- 37 
 
 
 
G:s.77/1/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
 Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 
základ 10. Sčítanie 
a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Sčítanie a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Stĺpcový graf. 

Sčítať  a odčítať trojciferné číslo 
s trojciferným. Riešiť rôzne typy úloh. 
Upevniť známe spoje sčítania 
a odčítania. Orientovať sa v stĺpcovom 
grafe. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

MDV- vyuţívať 
internet ako zdroj 
informácií 
 

U: s. 22 - 25 
PZ 1: s. 38 -49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu cez 

Sčítať  a odčítať trojciferné číslo 
s trojciferným. Orientovať sa 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 

MUV- rozvíjať 
všeobecnú otvorenosť 

Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 Riešenie aplikačných úloh. 
Geometria 
4hod. 

základ 10. Sčítanie 
a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Obdĺžnik a jeho 
vlastnosti. 
Sčítanie a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Stĺpcový graf. Obdĺţnik  – 
vrchol, strana, 
uhlopriečka, dĺţka strany 
štvorca. 

v stĺpcovom grafe. Vymenovať vrcholy 
a strany obdĺţnika. Označiť vrcholy 
štvorca. Vyznačiť protiľahlé i susedné 
strany štvorca. Vyznačiť v štvorci 
uhlopriečky. 

demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

detí voči odlišnému 
vnímaniu sveta 

Projektová strana 
 
 
 
G:s.78/1/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 
základ 10. Sčítanie 
a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Trojuholník  a jeho 
vlastnosti. 
Sčítanie a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. Slovné 
úlohy – zápis, grafické 
znázornenie, výpočet, 
kontrola, odpoveď. 
Projektové strany. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 
Trojuholník  – vrchol, 
strana, dĺţka strany 
trojuholníka. 

Sčítať  a odčítať trojciferné číslo 
s trojciferným. Vyriešiť jednoduché 
i zloţené slovné úlohy na sčítanie, 
odčítanie a na násobenie a delenie. 
Vyriešiť  úlohy z oblasti finančnej 
gramotnosti. Vymenovať vrcholy 
a strany trojuholníka. Označiť vrcholy 
trojuholníka. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

RĽK – poukázať na 
krásu predvianočného 
obdobia, zvyky a 
tradície 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PZ 1: s. 50 – 54 
 
 
 
G:s.7/1/11 
 

XII/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 

Sčítať a odčítať celé desiatky. Riešiť 
rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 

MUV- rozprávať 
o vianočných zvykoch 

U: s. 26 
PZ 1: s.55 – 58 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

základ 10. Sčítanie 
a odčítanie celých 
desiatok. 
Mnohouholníky. 
Pamäťové sčítanie 
a odčítanie. Sčítanie 
a odčítanie celých 
desiatok. Nepriamo 
sformulované úlohy. 
Vrchol a strana 
mnohouholníka. 
Označenie vrcholov  
mnohouholníka. 

sčítania a odčítania. Vyriešiť nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie 
a odčítanie v číselnom obore do 
10 000. Identifikovať a pomenovať 
mnohouholník.  Vymenovať vrcholy 
a strany mnohouholníka. Označiť 
vrcholy mnohouholníka. 

demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

a tradíciách 
 

 
 
G:s.80/1/12 

 

XII/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 
základ 10. Sčítanie 
trojciferného 
a jednociferného čísla. 
Súčet dĺžok úsečiek. 
Sčítanie trojciferného 
a jednociferného čísla. 
Slovné úlohy 
s kombinatorickou 
motiváciou. Súčet dĺţok 
úsečiek. 

Sčítať trojciferné a jednociferné číslo. 
Vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou 
motiváciou. Určiť súčet dvoch 
a viacerých úsečiek graficky 
a numericky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

RĽK - vytvárať u 
ţiakov predpoklady 
na pestovanie a 
rozvíjanie citu 
k histórii Slovenska 

U: s. 27 
PZ 1: s. 59 
 

 
 
 
G:s.81/1/13-16 

 
 
 
 
 
 

I/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 
základ 10. Odčítanie 
 jednociferného čísla od 
trojciferného. Rozdiel 
dĺžok úsečiek. 

Odčítať jednociferné číslo od 
trojciferného. Riešiť rôzne typy úloh. 
Upevniť známe spoje sčítania 
a odčítania. Vyriešiť nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie 
a odčítanie v číselnom obore do 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 

RĽK - vedieť sa 
orientovať v historicky 
atraktívnych miestach 
Slovenska  

U: s. 27 
PZ 1: s.59 
 
 
 
 
G:s.81/1/13-16 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Odčítanie  jednociferného 
čísla  od trojciferného. 
Nepriamo sformulované 
úlohy. Rozdiel dĺţok 
úsečiek. 

10 000. Určiť rozdiel úsečiek graficky 
a numericky. 

problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

 

I/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 
základ 10. Sčítanie 
dvojciferného čísla 
s trojciferným číslom 
Odčítanie dvojciferného 
čísla od trojciferného čísla. 
Násobok dĺţok úsečiek. 
Sčítanie dvojciferného 
čísla s trojciferným číslom 
Odčítanie dvojciferného 
čísla od trojciferného čísla. 
Aplikačné úlohy s časom. 
Násobok dĺţok úsečiek. 

Sčítať dvojciferné číslo s trojciferným 
číslom. Odčítať dvojciferné číslo od 
trojciferného čísla. Riešiť rôzne typy 
úloh. Upevniť známe spoje sčítania 
a odčítania. Vyriešiť aplikačné úlohy 
súvisiace s orientáciou v čase. Určiť 
násobok úsečky graficky a numericky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

RĽK-vytvárať u 
ţiakov predpoklady 
na pestovanie a 
rozvíjanie citu ku 
krásam svojho 
regiónu,  spoznávanie 
kultúrneho dedičstva 
našich predkov 

U: s. 28 - 30 
PZ 1: s. 61 - 62 
 
 
 
G:s.81/1/13-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000 bez prechodu i 
s prechodom cez základ 
10. Precvičenie 
prebratých spojov 
počítania do 1 000. 
Jednotky dĺžky – 2. časť. 
Sčítanie a odčítanie do 
1 000  bez prechodu i 
s prechodom  cez základ 

Sčítať a odčítať čísla do 1 000. Vyriešiť 
zloţené slovné úlohy. Vyriešiť nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie 
a odčítanie v číselnom obore do 
10 000. Premeniť jednotky dĺţky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 

MUV- podporovať 
sebavedomie ţiakov  
a ich uplatnenie v 
skupine, motivovať k 
tvorivosti v interakcii s 
druhými ľuďmi 

U: s. 31 - 32 
PZ 1: s. 63 
PZ 2:s.1-3 
 
Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov 
Projektová strana 

 
 
G:s.82/1/17,83/2/1-



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

10. Zloţené slovné úlohy. 
Nepriamo sformulované 
úlohy. Jednotky dĺţky – 
premena jednotiek dĺţky 
(mm, cm, dm, m, km). 

Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

3 

 

II/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000  s prechodom  cez 
základ 10. Sčítanie 
a odčítanie dvoch 
trojciferných čísel. 
Kružnica, kruh a ich 
vlastnosti. 
Písomné sčítanie 
a odčítanie dvoch 
prirodzených čísel. Slovné 
úlohy s neprázdnym 
prienikom. Aplikačné úlohy 
s časom. Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov. Kruţnica, kruh, 
kruţidlo. Rysovanie 
kruţnice (kruhu). 

Písomne sčítať a odčítať dve 
prirodzené čísla. Vyriešiť slovné úlohy 
s neprázdnym prienikom. Vyriešiť 
aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou 
v čase. Rozlíšiť, pomenovať kruh 
a kruţnicu. Narysovať kruţnicu (kruh). 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

OZO- viesť ţiakov 
k bezpečnosti pri 
pobyte v prírode 
(turistika, 
parašutizmus...) 
 

U: s.33 
PZ 2: s. 4-6 
 
 
 
G:s.84-86/2/4-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Písomné sčítanie 
a odčítanie do 1 000 bez 
prechodu cez základ 10 
Písomné sčítanie 
trojciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
Kružnica, kruh a ich 
vlastnosti. 
Písomné sčítanie 
a odčítanie dvoch 
prirodzených čísel. 

Písomne sčítať a odčítať dve 
prirodzené čísla. Vyriešiť nepriamo 
sformulované úlohy na sčítanie 
a odčítanie v číselnom obore do 
10 000. Narysovať kruţnicu (kruh). 
Určiť, vyznačiť a pomenovať v kruţnici 
stred, polomer a priemer. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 

OZO-- viesť ţiakov 
k bezpečnosti pri 
pobyte a pohybu v 
prírode 

U: s. 34 
PZ 2: s. 7-9 
 
 
G:s.84-86/2/4-9 
 
 
 
 
 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Nepriamo sformulované 
úlohy. Kruţnica, kruh, 
kruţidlo Rysovanie 
kruţnice (kruhu) – 
s ľubovoľným stredom 
a ľubovoľným polomerom, 
s daným stredom 
a ľubovoľným polomerom,  
s daným stredom 
a s daným polomerom. 

metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Písomné sčítanie 
a odčítanie do 1 000 bez 
prechodu cez základ 10. 
Písomné odčítanie 
trojciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
Kružnica, kruh a ich 
vlastnosti. 
Písomné sčítanie 
a odčítanie dvoch 
prirodzených čísel, troch 
a viac prirodzených čísel. 
Časti tabuľky: riadok, 
stĺpec, údaj. Časti kruţnice 
(kruhu) a ich označovanie: 
polomer (r), priemer (d), 
stred (S). 
 

Písomne sčítať a odčítať dve 
prirodzené čísla, tri  a viac prirodzených 
čísel. Riešiť rôzne typy úloh. Upevniť 
známe spoje sčítania a odčítania. 
Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 
Určiť, vyznačiť a pomenovať v kruţnici 
(kruhu) stred, polomer a priemer. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

ENV- posilňovať pocit 
zodpovednosti vo 
vzťahu k zdravému 
ţivotnému štýlu a k 
vnímaniu estetických 
hodnôt prostredia; 

U: s. 34 
PZ 2: s. 7-9 
 
 
 
G:s.84-86/2/4-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Písomné sčítanie 
a odčítanie do 1 000 s 
prechodom cez základ 
10. Písomné sčítanie 
trojciferných čísel 
s prechodom cez základ 
10. Rôzne typy úloh. 
Písomné sčítanie 

Písomne sčítať dve trojciferné čísla. 
Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 
Upevňovať učivo z geometrie. 
Aplikovať ho na rôzne typy úloh. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 

OZO-poukázať na 
dôleţitosť pohybu, 
ochranu zdravia 
a dodrţiavanie 
bezpečnosti pri  
rôznychaktivitách 

U:s.35 
PZ 2: s. 10 
 
 
 
 
G:s.87/2/9 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

trojciferných čísel s 
prechodom cez základ  
10. Časti tabuľky: riadok, 
stĺpec, údaj. Rôzne typy 
úloh. Slovné úlohy 
zamerané na geometrické 
učivo. 

rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Písomné sčítanie 
a odčítanie do 1 000 s 
prechodom cez základ 
10.  Písomné odčítanie 
trojciferných čísel 
s prechodom cez základ  
10. Jednotky dĺžky – 3. 
časť. 
Písomné odčítanie 
trojciferných čísel 
s prechodom cez základ 
10. . Kalkulačka. Sčítanie 
a odčítanie s vyuţitím 
kalkulačky. Slovné úlohy 
s kombinatorickou 
motiváciou. Jednotky dĺţky 
– premena jednotiek dĺţky 
(mm, cm, dm, m, km). 
Zmiešané jednotky dĺţky 
a ich premena. 

Písomne odčítať trojciferné čísla. Riešiť 
rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje 
sčítania a odčítania. Oboznámiť sa 
s kalkulačkou a spôsobom, ako sa na 
nej počíta. Sčítať a odčítať prirodzené 
čísla s vyuţitím kalkulačky. Vyriešiť 
slovné úlohy s kombinatorickou 
motiváciou. Premeniť zmiešané 
jednotky dĺţky. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 
 
 
 
 
 

 

MUV-  najdôleţitejšie 
kultúrne pamiatky 
regiónu 
(návšteva pamiatok 
počas prázdnin) 
 

U: s. 36-37 
PZ 2: s. 11-12 
 
 
G:s.88-89/2/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III/III Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky – 
opakovanie. Jednotky 
dĺžky – 3. časť. 
Násobilka 0  -10. Násobky 

Zautomatizovať spoje násobenia 0 - 10. 
Nájsť súvis medzi násobením 
a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho 
typu na násobenie a delenie.  Vyriešiť 
slovné úlohy na priamu úmernosť. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 

FG- chápať funkciu 
peňazí ako 
prostriedku na  
zabezpečenie  
RĽK –objavovať a 

U: s. 39-40 
 PZ 2: s. 13-16   
 
 
G:s.88-89/2/10 
      



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

čísla – Pyramída 
násobkov. Jednoduché 
a zloţené slovné úlohy. 
Priama úmernosť (na 
propedeutickej úrovni). 
Časti tabuľky: riadok, 
stĺpec, údaj. Jednotky 
dĺţky – premena jednotiek 
dĺţky (mm, cm, dm, m, 
km). Zmiešané jednotky 
dĺţky a ich premena. 
Stavba z kociek – plán. 

Kontrolovať riešenie pomocou skúšky 
správnosti. Doplniť do tabuľky 
chýbajúce údaje. Premeniť zmiešané 
jednotky  dĺţky. Vytvoriť z kociek rôzne 
stavby podľa plánu. 

manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

spoznávať prírodné 
krásy a zaujímavosti 
Slovenska 

IV/I Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
1 000 - počítanie so 
zátvorkami. Rysovanie 
ľubovoľného 
trojuholníka. 
Zátvorky, význam 
zátvoriek, počítanie úloh 
so zátvorkami. Numerické 
a slovné úlohy z finančnej 
gramotnosti. Rysovanie 
ľubovoľného trojuholníka. 

Vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie 
(odčítanie) so zátvorkami. Riešiť rôzne 
typy úloh. Upevniť známe spoje 
sčítania a odčítania. Vyriešiť  úlohy 
z oblasti finančnej gramotnosti. 
Narysovať trojuholník a pomenovať 
vrcholy. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

OZO- poukázať na 
dôleţitosť pohybu, 
ochranu zdravia 
a dodrţiavanie 
bezpečnosti pri hrách 

U :s. 41 
PZ 2: s.17-18 
 
 
 
G:s.90/2/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 bez prechodu cez 
základ 10. Sčítanie 
štvorciferných čísel 
s celými tisíckami, 
stovkami a desiatkami 
bez prechodu cez základ 

Sčítať štvorciferné čísla s celými 
tisíckami, stovkami  a desiatkami. 
Vyriešiť  úlohy z oblasti finančnej 
gramotnosti. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 

RĽK - vytvárať u 
ţiakov predpoklady 
na pestovanie a 
rozvíjanie citu 
k histórii Slovenska 
(spoznávať zvyky, 
tradície, kroje..) 

U:s.42 
PZ 2: s. 19-21 
 
 
 
 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

10. 
Pamäťové sčítanie 
a odčítanie. Sčítanie 
štvorciferných čísel 
s celými tisíckami, 
stovkami a desiatkami bez 
prechodu cez základ 10. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 

Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

IV/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 bez prechodu cez 
základ 10. Odčítanie 
celých tisícok, stoviek 
a desiatok od 
štvorciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
Rysovanie trojuholníka 
s danými dĺžkami strán. 
Odčítanie celých tisícok, 
stoviek a desiatok od 
štvorciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
Zloţené výroky s pouţitím 
spojok a, i, aj, tieţ, 
zároveň,  alebo (na 
propedeutickej úrovni). 
Rysovanie trojuholníka, ak 
sú dané dĺţky strán. 
Stavba z kociek. 

Odčítať celé tisícky, stovky a desiatky 
od štvorciferných čísel. Vytvoriť zloţené 
výroky a rozhodnúť o ich pravdivosti 
(nepravdivosti). Narysovať trojuholník 
a pomenovať vrcholy. Vytvoriť a slovne 
opísať vlastnú stavbu z kociek. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

MDV- formovať 
vlastný názor na 
médiá - na základe 
hodnotenia 
jednoduchých 
mediálnych produktov  

U: s. 43-44 
PZ 2: s. 22-25 
 
 
 
G:s.91/2/12-17 
 

IV/IV Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 bez prechodu cez 
základ 10. Odčítanie 
celých tisícok, stoviek 
a desiatok od 
štvorciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 

Odčítať celé tisícky, stovky a desiatky 
od štvorciferných čísel. Vytvoriť zloţené 
výroky a rozhodnúť o ich pravdivosti 
(nepravdivosti). Narysovať trojuholník 
a pomenovať vrcholy. Vytvoriť a slovne 
opísať vlastnú stavbu z kociek. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 

FG- vyhodnotiť 
a pouţiť finančné 
informácie 
MDV- formovať 
vlastný názor na 
médiá - na základe 
hodnotenia 

U: s. 45-48 
PZ 2: s. 26-41 
 
 
 
 
G:s.91/2/12-17 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Rysovanie trojuholníka 
s danými dĺţkami strán. 
Odčítanie celých tisícok, 
stoviek a desiatok od 
štvorciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
Zloţené výroky s pouţitím 
spojok a, i, aj, tieţ, 
zároveň,  alebo (na 
propedeutickej úrovni). 
Rysovanie trojuholníka, ak 
sú dané dĺţky strán. 
Stavba z kociek. 

Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

jednoduchých 
mediálnych produktov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/I 
 

Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 s prechodom cez 
základ 10. Sčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. 
Odčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného 
s prechodom cez základ 
10. Rysovanie 
trojuholníka s danými 
dĺžkami strán. 
Sčítanie jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. Odčítanie 

Sčítať jednociferné, dvojciferné, 
trojciferné a štvorciferné číslo 
s štvorciferným číslom. Odčítať 
jednociferné, dvojciferné, trojciferné, 
štvorciferné číslo od štvorciferného. 
Vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace 
s orientáciou v čase. Z daných údajov 
vytvoriť prehľadnú tabuľku. Narysovať 
trojuholník a pomenovať vrcholy. 
Nakresliť plán stavby z kociek. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

OSR- plánovať si 
aktuálne činnosti a 
uvaţovať o plánoch 
do budúcnosti  

U: s. 49-57 
 PZ 2: s.47-49    
 
 
 
G:s.91/2/12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného. Aplikačné 
úlohy s časom. Časti 
tabuľky: riadok, stĺpec, 
údaj. Rysovanie 
trojuholníka, ak sú dané 
dĺţky strán. Plán stavby 
z kociek. 

V/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 s prechodom cez 
základ 10. Sčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. 
Odčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného 
s prechodom cez základ 
10. 
Sčítanie jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. Odčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného. Časti 

Sčítať jednociferné, dvojciferné, 
trojciferné a štvorciferné číslo 
s štvorciferným číslom. Odčítať 
jednociferné, dvojciferné, trojciferné, 
štvorciferné číslo od štvorciferného. 
Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

OSR – poukázať na 
kolobeh ţivota, 
akceptovať dôleţitosť 
kaţdého veku, 
uvaţovať o plánoch 
do budúcnosti 
 

U: s. 49-57 
 PZ 2: s.47-49    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

tabuľky: riadok, stĺpec, 
údaj. 
 

V/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie do 
10 000 s prechodom cez 
základ 10. Sčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. 
Odčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného 
s prechodom cez základ 
10. Rôzne typy úloh. 
Sčítanie jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla 
s štvorciferným. Odčítanie 
jednociferného, 
dvojciferného, 
trojciferného 
a štvorciferného čísla od 
štvorciferného. 
Zdôvodnenie rozhodnutia 
o pravdivosti 
(nepravdivosti) tvrdenia. 
Rôzne typy úloh. Slovné 
úlohy zamerané na 
geometrické učivo. 

Sčítať jednociferné, dvojciferné, 
trojciferné a štvorciferné číslo 
s štvorciferným číslom. Odčítať 
jednociferné, dvojciferné, trojciferné, 
štvorciferné číslo od štvorciferného. 
Zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) 
tvrdenia. Upevňovať učivo z geometrie. 
Aplikovať ho na rôzne typy úloh. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

OSR – poukázať na 
kolobeh ţivota, 
akceptovať dôleţitosť 
kaţdého veku 
 

U: s. 49-57 
 PZ 2: s.47-49    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI/I 
 

Sčítanie a odčítanie Násobenie a delenie 10, Vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, Motivačné –rozhovor, ENV- pri pobyte U: s. 58-59 
PZ 2: s. 52-55 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

100, 1000. Sčítanie 
a odčítanie do 10 000 – 
pokračovanie. 
Násobenie a delenie 
číslami 10, 100, 1 000. 
Sčítanie a odčítanie do 
10 000. Sčítanie 
a odčítanie s vyuţitím 
kalkulačky. Numerické 
a slovné úlohy z finančnej 
gramotnosti. 

100, 1 000.  Sčítať a odčítať čísla do 
10 000. Sčítať a odčítať prirodzené 
čísla s vyuţitím kalkulačky. Vyriešiť  
úlohy z oblasti finančnej gramotnosti. 

rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

vonku si všímať krásu 
prírody, viesť ţiakov 
k jej ochrane 
FG- vysvetliť na 
konkrétnych 
príkladoch funkciu 
peňazí ako 
prostriedku na 
zabezpečenie 
ţivotných potrieb 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI/II Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
Geometria 
4hod. 

Písomné počítanie 
s číslami do 10 000. 
Práca so stĺpcovým 
grafom. Zlomky – 
propedeutika. Rôzne 
typy úloh. 
Písomné sčítanie 
a odčítanie do 10 000. 
Sčítanie a odčítanie 
s vyuţitím kalkulačky. 
Stĺpcový graf, údaje 
v stĺpcovom grafe, 
legenda. Geometrické 
modely zlomkov – 
úsečkový model, kruhový 
model, obdĺţnikový model 
(na propedeutickej úrovni). 
Rôzne typy úloh. Slovné 
úlohy zamerané na 
geometrické učivo. 

Písomne sčítať a odčítať čísla do 
10 000. Sčítať a odčítať prirodzené 
čísla s vyuţitím kalkulačky. Orientovať 
sa v stĺpcovom grafe. Dokresliť 
chýbajúce údaje do stĺpcového grafu. 
Znázorniť na primeranom 
geometrickom modeli danú časť 
z celku. Upevňovať učivo z geometrie. 
Aplikovať ho na rôzne typy úloh. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná 

OZO- dodrţiavať 
bezpečnosť pri pobyte 
a pohybe vonku, 
pomoc krajinám 
v rámci UNESCO 

U: s. 65-68 
PZ 2: s. 57-61 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Diagnostikovanie miery 
osvojenia poznatkov. 

VI/III Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh 
4hod. 

Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000 – 
Opakovanie. 
Sčítanie a odčítanie 
v obore do 10 000. Časti 
tabuľky: riadok, stĺpec, 
údaj. Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov. 

Sčítať a odčítať čísla do 10 000. Riešiť 
rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje 
sčítania a odčítania. Doplniť do tabuľky 
chýbajúce údaje. 

Motivačné –rozhovor, 
rozprávanie, problém, 
demonštrácia, výzva... 
Expozičné - vysvetľovanie, 
rozhovor, opis, hra, 
manipulácia s predmetmi, 
problém, dramatizácia... 
Fixačné - opakovací 
rozhovor, praktické 
opakovanie, didaktická hra... 
Diagnostické a klasifikačné 
metódy. 
 
Hromadná, 
skupinová, individuálna, 
kombinovaná. 

RĽK- vytvárať u 
ţiakov predpoklady 
na pestovanie a 
rozvíjanie citu ku 
krásam svojho okolia 

 

U: s. 69 – 73  
PZ 2: s 42-67 
 
Diagnostikovanie 
miery osvojenia 
poznatkov 
Projektová strana 

       

 

 

 


