
 

                                     

 

 

 

Tematický výchovno – vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník 

(marec – jún) 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie                                               
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
Predmet : Matematika 
Učebnica: Bero,P., Berová,Z., Matematika pre 3.ročník ZŠ (súbor učebných textov, ktorý tvorí pracovný zošit 1. a 2.časť a pracovný zošit z geometrie), 
                   Orbis Pictus  Istropolitana,2012 
Doporučený počet hodín: 5 hodín týždenne 
 

 

Mesiac Týždeň Tematický 
celok 

Téma 
Obsahový štandard 

Výkonový štandard Úlohy na rozvoj 
čitateľskej 

gramotnosti 

Prierezové 
témy 

Poznámky 

III. 1. Geometria Jednotky dĺžky. Pohotovo premieňať cm 
a mm a naopak. 
Decimeter. Premena 
decimetrov na metre 
a naopak. Kilometer. 
Premena km na m. 

Riešenie slovných úloh 
zameraných na 
premenu jednotiek. 

OSR PZ G 
s. 25-29 



 2. Vytváranie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
10 000 

Zaokrúhľovanie. Vedieť zaokrúhľovať 
prirodzené čísla na 
desiatky, ovládať 
algoritmus pri 
zaokrúhľovaní čísel na 
desiatky. 
 

 OSR PZ 2 
s. 14-16 

 3. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 
 
 
Geometria 

Sčítanie a odčítanie spamäti I 
 
 
 
 
 
Jednotky dĺžky. 

Sčítanie a odčítanie v obore 
do 10 000. Vedieť sčítať 
a odčítať jednoduché 
príklady spamäti. Riešiť 
slovné úlohy na sčítanie 
a odčítanie. 
 Pohotové premieňanie 
jednotiek dĺžky. 

Riešenie a tvorenie 
slovných úloh na 
sčítanie a odčítanie 
v obore prirodzených 
čísel do 10 000. 

OSR PZ 2  
s. 17-19 
 
 
 
 
PZ G 
s. 30-32 

 4. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 

 

Súčet a rozdiel v obore do 10 000. 
 

Vedieť pripočítať a odčítať 
jednotky, desiatky, stovky 
a tisícky zapísané vedľa 
seba. Pohotovo sčítať 
a odčítať prirodzené čísla 
v obore do 10 000. 

Slovné úlohy zamerané 
na zostavenie príkladu 
na sčítanie 
a odčítanie viacerých 
čísel – reťazovky. 

 PZ 2 
s. 20-23 

IV. 1. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 
 

Sčítanie a odčítanie spamäti II. 
 
 
Projekt. 

Vedieť riešiť a tvoriť slovné 
úlohy na sčítanie 
a odčítanie. 
Oboznámiť sa s riešením 
úloh o mriežke. 

 VMR 
 
 
ENV 

PZ 2 
s. 24-25 
 
PZ 2 
s. 26 

 2. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 

Písomné sčítanie. Oboznámiť sa s písomným 
sčítaním. Pohotovo sčítať 
prirodzené čísla do 10 000. 
Riešiť jednoduché aj 
zložené slovné úlohy. 

 DOV 
ENV 

PZ 2 
s. 27-31 



 3. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 

Sčítanie viacerých sčítancov. 
 
Písomné odčítanie. 

 
 
Pohotovo odčítať 
prirodzené čísla v obore do 
10 000. 

  PZ 2 
s. 32 
 
PZ 2 
s. 33- 35 

 4. Súčet 
a rozdiel 
v obore do 
10 000. 

Krížom – krážom sčítaním 
a odčítaním. 

Riešiť jednoduché aj 
zložené slovné úlohy. 
Pohotovo sčítať aj odčítať 
prirodzené čísla v obore do 
10 000. 
Osvojiť si praktické sčítanie 
a odčítanie na kalkulačke 
v obore do 10 000. 

PL vypracovaný na 
preverenie čitateľskej 
gramotnosti žiakov  
v matematike 
(zameraný na  sčítanie 
a odčítanie 
prirodzených čísel do 
10 000). 

OZŽ PZ 2 
s. 36-39 

V. 1. Geometria Rysovanie v štvorcovej sieti Rysovať rôzne tvary 
v štvorčekovej sieti. 
Zväčšovanie a zmenšovanie 
v štvorčekovej sieti. 
Oboznámiť sa s určovaním 
bodov v štvorcovej sieti. 
 

 OSR 
VMR 

PZ G 
s. 33-39 

 2. Geometria 
 
 
Riešenie 
aplikačných 
úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematick
é myslenie. 

Telesá z kociek a ich plány. 
 
 
Farby a tvary. 
 

Vedieť zakresliť plán 
stavby.  
 
Vytvárať rôzne skupiny 
predmetov na základe 
spoločnej charakteristiky. 

 OSR PZ G 
s. 40-41 
 
PZ 2 
s. 40-41 
 

 3. Riešenie 
aplikačných 
úloh 

Hľadanie systému. 
 
 

Vytvárať rôzne skupiny 
predmetov na základe 
spoločnej charakteristiky. 

 OSR PZ 2 
s. 42-46 



rozvíjajúcich 
špecifické 
matematick
é myslenie. 

Propedeutika kombinatoriky. 
 

Vedieť hľadať organizačný 
princíp. 
Vedieť si vytvoriť systém pri 
hľadaní rôznych možností. 

 4. Riešenie 
aplikačných 
úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematick
é myslenie. 

Hľadanie systému. 
Objavovanie a využívanie systému. 

Vedieť si vytvoriť systém pri 
hľadaní rôznych možností. 
Vytvárať rôzne skupiny 
predmetov na základe 
spoločnej charakteristiky. 
Riešiť slovné úlohy. 

Matematické hádanky 
zamerané na 
kombinatoriku. 

ENV PZ 2 
s. 47-50 

 5. Geometria Telesá z kociek a ich plány. 
 
 
Opakovanie učiva 

Vedieť zakresliť plán 
stavby. Kresliť priemety 
telies. 
 
 

 OSR PZ G 
s. 42-44 
 
PZ G 
s. 45-48 

VI. 1. Riešenie 
aplikačných 
úloh ... 
 

Propedeutika pravdepodobnosti. Rozlišovať isté, neisté, 
možné a nemožné udalosti 
primerané veku. Práca 
s tabuľkami. 

Zábavné matematické 
úlohy rozvíjajúce 
logické myslenie. 

OSR PZ 2 
s. 51-53 

 2. Riešenie 
aplikačných 
úloh ... 
 

Tabuľky. Zo získaných údajov vedieť 
zostaviť a prečítať tabuľku. 

 ENV PZ 2 
s. 54-59 

 3. Opakovanie 
učiva 

Opakovanie učiva 3. ročníka Zopakovať učivo 3.ročníka   PZ 2 
s. 60-64 

 4.  Časová rezerva     
 

 

 


