
TEMATICKÝ PLÁN – 1. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Literatura: 

Matematika, učebnice pro 1. ročník ZŠ, 1. a 2. díl - Milan Hejný, Darina Jirotková, 

Jana Slezáková - Kratochvílová, FRAUS 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Počet, číslo a závislost, počítáme do 5, geometrické tvary 
- dopis dětem 

- hřiště, orientace v prostoru 

- počet, číslo a závislost 

- počet a rytmus, číslo, vztah rovnosti 

- počítáme do 5, početní operace - sčítání 

- číslice 1, 2, 3, číslo - jeho čtení 

- počet do 6, modelování tvarů - čtverec 

září 

2. Počítáme do 6, geometrie v rovině 
- číslice 4, početní operace  - rozklad 

- číslice 5, nestandardní úlohy 

- číslice 6, početní operace - dopočítávání 

- co už umíme, geometrie v rovině - reprezentace souměrnosti 

- souměrnost v geometrii, práce s daty 

- plán stavby, geometrie v prostoru - reprezentace krychlového tělesa 

- plán ZOO, nestandardní úlohy, číslo – porovnávání 

říjen 

3. Počítáme do 8, geometrie v prostoru 
- znaky > a =, číslo - zápis číslicí  

- počítáme do 7, nestandardní úloha 

- znak <, počítáme do 8, početní operace - odčítání 

- počítáme do 8, početní operace - sčítání a odčítání 

- řetězený řešitelský postup, geometrie v prostoru - reprezentace krychlového 

tělesa 

- z jazyka čísel do jazyka kroků, nestandardní úlohy 

listopad 

4. Číslo na číselné ose, jednoduchá tělesa 
- co už umíme, početní operace - odčítání 

- záznam stavby, jednoduchá tělesa - horizontální orientace 

- přičítání a odčítání v pohybu, číslo na číselné ose 

- uspořádání, nestandardní aplikační úloha 

- sčítání a odčítání pohybem, řešení úloh - osvojené početní operace 

prosinec 

Předmět: MATEMATIKA      Týdenní dotace: 4h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr.Lenka Hojná,  

       Mgr. Vladimíra Hryzlíková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O)       Školní rok 2018/2019 
 



5. Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti 
- stavíme podle plánu, zápis vztahu rovnosti a nerovnosti 

- záznam změny, modelování a přeměna tělesa 

- tucet = 12, významné číslo, porozumění slovní úloze 

- číslo a tvar, zápis vztahu rovnosti a nerovnosti 

- doplněk ve slovní úloze, závislosti a vztahy 

- co už umíme, opakování 

- výstupy, kompetence RVP 

leden 

6. Počítáme do 14 
- mosty - hra 

- autobus - hra 

- počítáme do 12, opakujeme, co umíme 

- hadi a krokování, pozorování náhody 

- počítáme do 13, žák se podílí na tvorbě slovní úlohy 

- počítáme do 14, aplikace početních operací v úlohách 

únor 

7. Počítáme do 18 
- počítáme do 15, orientujeme se v čase 

- počítáme do 16, sčítání tří čísel 

- nestandardní úlohy, práce s informací 

- počítáme do 17, hlubší porozumění sčítání 

- co už umíme, cyklický a šachovnicový rytmus 

- počítáme do 18, matematizace reálné situace, práce s tabulkou 

březen 

8. Počítáme do 20 
- součtový trojúhelník s barevnými poli, matematizace reálné situace, popis 

situací reálného světa 

- počítáme do 19, orientace v čase 

- hadi s barevnými poli, doplňování čísel na číselnou osu 

- počítáme do 20, budujeme představu třetiny 

- součet trojice čísel, zpracování informace 

- provádíme evidenci staveb, práce s informací 

- číslo jako jméno i jako pořadí, práce se strukturovanou informací  

duben 

9. Orientace v čase, geometrická představivost 
- úloha, která má více řešení, propojení geometrie a kombinatoriky 

- co už umíme, zdvojování, párování 

- číselné pavučiny, počítáme zpaměti 

- orientace v čase, geometrická představivost - souměrnost 

- hledání možností, hledání souvislostí 

- orientace v uspořádání, poznáváme náhodu 

květen 

10.  Souměrnost tvaru a souměrnost výrazů 
- měříme, porovnáváme výšku osob 

- polovina vzdálenosti i času, souměrnost tvaru a souměrnost výrazů 5 + něco a 

5 – něco 

- čísla určují pořadí, rozšiřování představ o čísle 

- opakování, testujeme sami sebe 

- výstupy, kompetence RVP 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 2. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Matematika pro 2. ročník základní školy, 1., 2., 3. díl 

Autoři: Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková - Kratochvílová, 

nakladatelství FRAUS 2008 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Počítáme do 25, budování představy čtvrtiny 
- Prázdniny 

- cyklotrasa, orientace v terénu 

- počítáme do 15, opakování 

- počítáme do 20, evidence dat 

- děda Lesoň, závislosti a vztahy 

- počítáme do 23, získávání zkušenosti s náhodou 

- počítáme do 25, budování představy čtvrtiny 

září 

2. Počítáme do 30, geometrie v rovině 
- rytmus tvarů a barev, evidence tabulkou 

- počítáme do 27, závislosti a vztahy 

- dvojnásobek a polovina, kombinatorika v rovinné geometrii 

- číselné tabulky, budování představy třetiny 

- počítáme do 30, evidence náhody 

- pokrýváme podlahu, hledání vztahů 

- plány cyklotras, kombinatorika v prostorové geometrii 

- vzor v síti, propojování vztahů 

- dvakrát a třikrát, geometrie v rovině 

říjen 

3. Počítáme do 40, závislosti a vztahy 
- hrajeme Sovu, vlastnosti krychlových staveb, závislosti a vztahy 

- procházíme výstavištěm, závislosti a vztahy 

- počítáme do 35, zařazování do skupin 

- šipková rovnice, orientace v čase 

- počítáme do 40, hledání zákonitostí 

- recept na moučník, shrnutí 

listopad 

4. Počítáme do 60, poznávání geometrie krychle 
- oblékáme krychli 

- počítáme do 40, poznávání geometrie krychle 

- oblek pro krychli, násobení jako opakované sčítání 

- počítáme do 50, náročnější forma evidence procesu 

- stavíme jeviště, matematizace reálné situace 

- počítáme do 60, násobení jako opakované sčítání 

- násobíme šesti, poznávání zákonitostí v náhodě 

prosinec 

Předmět: MATEMATIKA      Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská,  

       Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 2. (2. A, 2. B, 2. O)       Školní rok 2018/2019 



5. Počítáme do 90, rýsování a měření 
- počítáme do 70, evidence tabulkou 

- hledáme více řešení, rýsování a měření 

- počítáme do 80, závislosti a vztahy 

- tabulka násobilky - důležitá pomůcka, třídění tvarů 

- počítáme do 90, poznávání pravidelnosti                          

- procházíme výstavištěm, propojení sčítání a násobení 

- hra na kapitány, závislosti a vztahy 

 

 

 

 

leden 

 

 

6. Počítáme do 100, poznávání obsahu obdélníku 
- tabulka vzdáleností, zdánlivý paradox o věku 

- počítáme do 100, modelování úlohy o věku 

- hra Sova, grafický popis číselných vztahů 

- zjišťujeme délku jména, poznávání obsahu obdélníku 

- počet sourozenců, sběr statistických údajů 

únor 

7. Opakované násobení, geometrie v rovině 
- hledáme názvy osad, slovní úlohy o penězích 

- hledáme více řešení, geometrie v rovině 

- opakujeme, opakované násobení 

- rodina 

březen 

8. Násobilka 8, obvod a obsah 
- počítáme do 100, vztahy a rovnosti 

- překlápění krychle, geometrická představivost 

- Dášeňka, práce s daty 

- násobilka 8, geometrie trojúhelníku 

- části hodiny, evidence tabulkou 

- obvod a obsah, sítě krychle 

- pomoc zvířátkům, zákonitosti sčítací tabulky 

- geometrie na desce, propedeutika statistiky 

duben 

9. Násobilka 9, poznávání mnohoúhelníků 
- bilandské peníze, propedeutika dvojkové soustavy 

- jména členů rodiny, poznávání mnohoúhelníků 

- autobusové linky, prostředí grafu 

- širší rodokmen, digitální tvary číslic 

- překlápění stavby, graf závislosti 

- násobilka 9, orientace v čase 

- části měsíce, propedeutika kmenových zlomků 

- číselné řady, evidence tabulkou 

květen 

10. Parkety, tabulka násobilky 
- hra na kapitány, slovní úloha o věku 

- pozorujeme svůj růst, sémantizace číselné osy 

- parkety, třídění objektů 

- nakupujeme v Bilandu, struktura číselné tabulky 

- barevný kalendář, tabulka násobilky 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 3. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Literatura: 

Matematika pro 3. ročník ZŠ - Milan Hejný, nakladatelství FRAUS 2009 

Pracovní sešit 1, 2 k učebnici Matematika pro 3. ročník ZŠ 

  

UČIVO - ARITMETIKA: OBDOBÍ: 

1. Základní početní operace, opakování z 2. ročníku 
- násobení; tabulka N 
- zážitky z prázdnin 
- písemné sčítání; krokování 
- parkety; polovina, čtvrtina 

září 

2. Základní početní operace, posloupnosti a souvislosti 
- hadi; výstaviště 
- rodokmen; indické násobení 
- autobus; pavučiny 
- cyklopark; kresba jedním tahem 
- součtové trojúhelníky; zobecňování 

říjen 

3. Souhrnná cvičení  listopad 

4. Logické operace, základní početní operace 
- doplňování čísel do indického násobení; písemné odčítání I 
- zvířátka dědy Lesoně; čtvercová mříž 
- písemné odčítání II, III 
- násobení má přednost před sčítáním; náhoda 

listopad 

5. Zápis do tabulky, harmonogram, základní početní operace 
- násobení má přednost i před odčítáním; sousedé 
- tabulkový záznam údajů 
- harmonogram; přeměna tvarů 

prosinec 

6. Souhrnná cvičení a 1. pololetní práce  leden 

7. Zaokrouhlování, písemné sčítání, histogram 
- zaokrouhlování; hradby 
- písemné sčítání trojmístných čísel; závorka má přednost 
- indické násobení trojmístného čísla 
- histogram; opakované půlení 
- biland 

leden 

8. Zaokrouhlování, zobecňování, základní zlomky 
- zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5; krokování trojice žáků 
- dvoupodlažní výstaviště; zobecňování 
- jedna polovina jako číslo 
- schody a rovnice; zásobník slovních úloh 

únor 

9. Souhrnná cvičení  březen 

Předmět: MATEMATIKA      Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Rothová, Mgr. Daniela Pávová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 3. (3. A, 3. B)       Školní rok 2018/2019 



10.  Logické operace, základní početní operace, časové údaje 
- indické násobení dvoumístných čísel; maškarní přetahovaná 
- náhodná procházka; vývojový diagram 
- běžné násobení dvoumístného čísla 
- počítání s ciferníkem; neposedové v násobilkových obdélnících 
- písemné násobení trojmístného čísla; číselný výraz krokování 

březen 

11.  Diagram, odhad, půlení trojúhelníku, číselný výraz 
- náhoda a vývojový diagram; odhadujeme, předpovídáme 
- stovková tabulka 
- dělení jako postupné odčítání 
- opakované půlení trojúhelníku 
- převod bilandské sumy na A-groše 
- počítáme bilandsky 
- číselný výraz a schody 

duben 

12.  Dělení se zbytkem, metoda rámování 
- poškozený účet 
- dělení se zbytkem 
- pokyn čelem vzad při krokování 
- strýc a teta; synovec a neteř 
- metoda rámování 

květen 

13. Souhrnná cvičení a 2. pololetní práce červen 

14. Zaokrouhlování, opakování, slovní úlohy, rébusy 
- zaokrouhlování a stovková tabulka 
- opakování I, II, III, IV 
- žáci sobě (slovní úlohy) 
- rébusy; výstaviště 
- algebrogramy 

červen 

 

UČIVO - GEOMETRIE: OBDOBÍ: 

1. Opakování z 2. ročníku 

- obsahy, obvody, části; krychlová tělesa 
září 

2. Měření délky, porovnávání 
- základní jednotky délky 
- měření délky a porovnávání 

říjen 

3. Základní geometrické tvary, čtvercová mříž 
- čtvercová mříž (zápis pomocí šipek) 
- tvary zapsané pomocí šipek, schodiště 

listopad 

4. Obsah čtverečkovaného útvaru 

- výpočet obsahu 
prosinec 

5. Dřívková geometrie, rovnoramenné trojúhelníky 
- dřívková geometrie 
- rovnoramenné trojúhelníky na geodesce 

leden 

6. Obsah geometrických obrazců v čtvercové mříži 

- výpočet obsahu obrazců 
únor 

7. Pohled zepředu, kvádr 
- pohled zepředu (stavba portrétu, stavba podle plánu) 
- kvádr 

březen 

8. Kružnice, kruh, válec, koule, části kruhu, čtverec v mříži 
- kružnice 
- kruh 

duben 



- válec 
- opakované půlení trojúhelníku 
- koule 
- části kruhu 
- čtverec v mříži 

9. Jehlan, kužel, síť krychle, kvádru, barvení krychle 
- jehlan; kužel 
- síť krychle 
- barvení stěn krychle 
- přestavba 
- barvení hran krychle; síť kvádru 
- parketa Blesk 

květen 

10.  Měření své výšky, pravidelný šestiúhelník, opakování 
- měříme svou výšku a rozpětí 
- pravidelný šestiúhelník 

červen 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Matematika 4 učebnice pro základní školy - prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.,  

RNDr. Darina Jirotková, Ph. D. PhDr. Eva Bomerová (nakl. Fraus) 

Matematika PS 1 pro 4. ročník ZŠ - nakl. Fraus  

Matematika PS 2 pro 4. ročník ZŠ - nakl. Fraus 

 

UČIVO - ARITMETIKA: OBDOBÍ: 

1. Opakování základních vztahů 
- autobus, krokování, děda Lesoň, Biland, cyklotrasy, autobusové linky, 

výstaviště, rodokmen, součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi, 

pavučiny, stovková tabulka, sčítací tabulky, algebrogramy, sousedé, číselné řady 

září 

2. Rovnice I 
- modelace rovnic pomocí karet 
- řešení a tvorba rovnic a grafů  
- práce s rodokmenem, popis procesu 

říjen 

3. Násobení a dělení 
- řešení a tvorba násobilkových obdélníků a grafů 
- upevňování představy sudého a lichého čísla 

říjen 

Předmět: MATEMATIKA      Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Pultarová, Mgr. Věra Antalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)       Školní rok 2018/2019 



4. Zápis zlomku 
- zapisování zlomků 
- řešení úloh se zlomky 

listopad 

5. Dělení jednomístným číslem 
- určování zbytku při dělení, pojem dělitelnost 
- dělení trojciferného čísla pomocí algoritmu písemného dělení 

listopad 

6. Celá čísla I 
- schodiště jako model pro sčítání a odčítání 
- řešení rovnic krokováním 
- čtení a zápis římských číslic 

prosinec 

7. Rovnice II 

- přepis rovnic pomocí zvířátek, hada, myšleného čísla 
prosinec 

8. Geometrie I 

-  parketování, řešení šipkových grafů 
leden 

9. Práce s daty 
- sbírání a evidence dat 
- početní operace 

únor 

10. Zlomky II 
- zápis zlomků číslem 
- řešení slovních úloh obsahujících zlomky 
- dělení útvaru na dané části 

únor 

11. Souřadnice, vztahy a závislosti 

- souřadnicový zápis bodů na mříži 
březen 

12. Velká čísla 
- odhady, čtení a zápis čísel větších než 100 
- převody jednotek 
- upevňování algoritmů sčítání a násobení 
- řešení slovních úloh 

březen 

13. Dělitelnost 
- upevňování algoritmu dělení se zbytkem 
- třídění, převody jednotek 

duben 

14. Kombinatorika, statistika 
- experimentování, evidování řešení, argumentace 
- práce se získanými statistickými daty 

duben 

15. Celá čísla II 
- krokování 
- práce s číselnou osou 
- pamětné a písemné početní operace 

duben 

16. Rovnice III 
- řešení rovnic v prostředí dědy Lesoně, pavučin, sčítacích trojúhelníků a 

šipkových grafů 
- řešení a tvorba slovních úloh se zlomky 

duben 

17. Geometrické konstrukce 

- řešení slovních úloh 
květen 

18. Práce s daty, statistika 
- sestavování harmonogramu jízdy autobusem 
- čtení sloupcového grafu 
- algoritmus písemného násobení dvojciferným činitelem 

květen 



19. Zdůvodňování 
- rozvíjení schopnosti formulovat a obhajovat tvrzení při řešení aritmetických 

slovních úloh  
květen 

20. Opakování  - Žáci sobě 
- řešení a tvorba slovních úloh 
- řešení a tvorba příkladů z různého prostředí (dvoupodlažní výstaviště, hádanky, 

zvířátka dědy Lesoně, pavučiny, autobus) 

červen 

 

UČIVO - GEOMETRIE: OBDOBÍ: 

1. Opakování základních vztahů 
- cesty po čtvercové mříži 
- parkety 
- dřívka 
- krychlové stavby a krychlová tělesa 

září 

2. Čtvercová síť 

- určení obsahu pomocí čtvercové sítě 
říjen 

3. Rovinné útvary 
- rovnoramenný trojúhelník, kosočtverec 
- úhlopříčky čtverce a kosočtverce (kolmost) 

říjen 

4. Zápis zlomku 
-  geometricky vyjádřené kmenové zlomky  

-  dělení útvarů na části 

-  rýsování 

-  příklady rovnoběžnosti 

listopad 

5. Dělení jednomístným číslem 
- určování obvodu a obsahu 
- rýsování a měření 

listopad 

6. Rovnice II 
- určování obvodu a obsahu 
- rýsování kružnic 

prosinec 

7. Geometrie I 
- rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 
- síť krychle, krychlové stavby 
- zápis konstrukce ikonickým jazykem 
- určování obvodu a obsahu 
- modelování geometrických útvarů 

leden 

8. Práce s daty 
- rýsování, tvorba staveb, určování obsahu 
-  rozpoznávání trojúhelníků 

únor 

9. Zlomky II 
- tvoření krychlových staveb 
- rýsování 

únor 

10. Souřadnice, vztahy a závislosti 
- řešení konstrukčních úloh 
- konstrukce osově souměrných útvarů 

březen 

11. Geometrie vlastníma rukama 
- stavby z krychlí, výroba modelů (krychle, hranol, čtyřstěn) 
- rozvoj prostorové představivosti 

březen 



12. Dělitelnost 
- přesné rýsování 
- osvojení znakového zápisu konstrukce 

duben 

13. Celá čísla II 
- definice pojmu lichoběžník 
- rýsování 

duben 

14. Geometrické konstrukce 
- sestrojování kolmic, rovnoběžek a kružnic 
- měření 
- popis konstrukce, pojmenovávání plošných geometrických útvarů 
- určování velikosti úhlů za pomoci úhloměru 

květen 

15. Práce s daty, statistika 
- určování obsahu čtverce 
- měření 
- parketování 

květen 

16. Zdůvodňování 

- rozvíjení schopnosti formulovat a obhajovat tvrzení při řešení geometrických 

slovních úloh  
květen 

17. Opakování – Žáci sobě 

- parketování, dřívka 
červen 

 

 

 
 

TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Matematika 5 učebnice pro základní školy - prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.,  

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph. D., PhDr. Eva Bomerová, PhDr. 

Jitka Michnová (nakl. Fraus) 

Matematika PS 1 pro 5. ročník ZŠ - nakl. Fraus  

Matematika PS 2 pro 5. ročník ZŠ - nakl. Fraus 

 

UČIVO - ARITMETIKA: OBDOBÍ: 

1. Opakování po prázdninách 
- opakování učiva z předchozích let v různých prostředích: autobus, krokování, 

zvířátka, Biland, součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky, indické 

násobení, autobusové linky, pavučiny, stovková tabulka, algebrogramy, sousedé, 

zlomek a desetinné číslo, římské číslice, vývojový diagram, číselné řady, 

výstaviště, slovní úlohy 

září 

Předmět: MATEMATIKA      Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Iveta Peštuková, Mgr. Eva Podvalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, B)        Školní rok 2018/2019 



2.  Sčítání a odčítání 
- upevňování operací v různých prostředích 
- objevování vztahů mezi čísly  
 

říjen 

3.  Násobení a dělení 
- opakování v různých prostředích a kontextech 
- seznámení s algoritmem písemného dělení dvouciferným číslem 

říjen 

4.  Dělitelnost 
- získávání zkušeností s jevem dělitelnost přirozených čísel 
 

listopad 

5.  Část, zlomek, desetinné číslo 
- geometrické vyjádření zlomků 
- zápis zlomku a desetinného čísla 
- zobrazení zlomku a desetinného čísla na číselné ose 
- sčítání a odčítání desetinných čísel 
- sčítání zlomků s ciferníkem 

listopad 

6.  Rovnice I 
- převádění úloh z prostředí hadů, zvířátek dědy Lesoně, grafů, vah a 

geometrických situací do matematického jazyka a obráceně 
- řešení rovnic  

prosinec 

7.  Práce s daty 

- zaznamenávání a vyhodnocování statistických údajů 
- seznámení s pojmem průměr 
- řešení jednoduchých úloh s průměrem 

leden 

8.  Biland a ciferník 

- prohlubování znalostí s dvojkovou soustavou 
- ciferníková aritmetika 

leden 

9.  Pololetní písemná práce 
 

leden 

10.  Vennův diagram 
- třídění prvků souboru podle různých kritérií 
- vizualizace tohoto třídění Vennovým diagramem 
- seznámení s kódováním u rodného čísla 

únor 

11.  Řady 

- vyhledávání pravidelností v číslech a vztazích mezi nimi 
únor 

12.  Pravděpodobnost a náhoda 
- evidování situací založených na náhodě 
- odhad pravděpodobného vývoje situace 
- zpracovávání souboru dat 

březen 

13.  Rovnice II 
- rozvíjení porozumění rovnicím a soustavám dvou rovnic v propojení 

sémantického a numerického kontextu 
duben 

14.  Desetinné číslo, zlomek 
- sčítání a odčítání, násobení desetinných čísel 
- dávání desetinných čísel do vztahu se zlomky 
- porovnávání zlomků 

duben 

15.  Velká čísla 
- čtení a zapisování velkých čísel 
- vytváření představ o velkých číslech, práce s nimi 

květen 



16.  Logika 
- získávání zkušeností s pravdivými a nepravdivými tvrzeními, s argumentací a 

negací 
květen 

17.  Opakování 

- opakování učiva 5. ročníku (+ Žáci sobě - úlohy tvořené žáky) 
červen 

18.  Závěrečná písemná práce červen 

 

 

UČIVO - GEOMETRIE: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva z předchozích ročníků 
- rýsování přímky, úsečky, čtverce, kosočtverce, rýsování v centimetrové mříži,   

určování obvodu a obsahu, síť krychle, stavby z krychlí 
září 

2. Mnohoúhelník 

- třídění n-úhelníků 
-  úhlopříčky 
- konvexní a nekonvexní útvary 
-  pravidelné n-úhelníky 

říjen 

listopad 

3. Objem, povrch 
- rozlišování a zapisování jednotek délky, obsahu a objemu 
- orientace v nákresu, modelování těles a jejich sítě 

prosinec 

4. Konstrukce 
-  manipulativní poznávání různých geometrických tvarů a vztahů 

leden 

únor 

5. Pololetní písemná práce 
 

leden 

6. Úhel 
- seznámení s pojmy úhel, vrchol, rameno úhlu 
- měření velikosti úhlu, používání jednotky stupeň úhlu 

březen 

7. Geometrie  
- rozpoznání obrazce souměrného podle osy souměrnosti 
- rýsování souměrného obrazce 
- hledání společných a odlišných vlastností souboru obrazců 

duben 

květen 

8. Opakování 
- opakování učiva 5. ročníku 

červen 

9. Závěrečná písemná práce 
 

červen 

 

 

 

 
 


