
 

   

 

 

Tematický výchovno – vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník 

(november – február) 

 
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 

XI. 1. Geometria Porovnávanie úsečiek meraním. 
 
 
 
Rysovanie kružníc. 

Porovnávať úsečky 
meraním. Merať dĺžky 
úsečiek, rysovať úsečky 
danej dĺžky. 
Osvojovať si zručnosť pri 
rysovaní s kružidlom. 
Rysovanie kružnice 
s daným polomerom. 

 OSR PZ G 
s. 7-11 

 2. Násobenie 
a delenie 
prirodze-

Nácvik delenia. 
Upevňovanie spojov delenia. 
Delenie ako postupné odčitovanie 

Vedieť deliť na rovnaké 
časti. 
Pochopiť súvislosť medzi 

 ENV PZ 1 
s. 38-41 



ných čísel 
v obore do 
20 

rovnakých čísel. odčítaním a delením. 

 3. Násobenie 
a delenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Riešenie slovných úloh na delenie. 
 
Krížom-krážom násobením 
a delením. 
Násobenie a delenie 0 a 1. 
Upevňovanie spojov násobenia 
a delenia v obore prirodzených čísel 
do 20. 

Matematizovať primerané 
reálne situácie. 
 
 
Upevňovať spoje násobenia 
a delenia v obore 
prirodzených čísel do 20. 

Precvičovanie spojov 
násobenia a delenia 
v slovných úlohách 
založených na reálnych 
situáciách. Tvorenie 
slovných úloh. 

OSR PZ 1 
s. 42-45 

 4. Násobenie 
a delenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Zväčšenie a zmenšenie daného čísla 
n-krát 
 
 
Delenec, deliteľ, podiel. 

Riešiť jednoduché slovné 
úlohy na zväčšenie 
a zmenšenie daného čísla 
n-krát. 
Poznať pojmy:  delenec, 
deliteľ, podiel. 

Riešenie slovných úloh 
na zmenšenie 
a zväčšenie daného 
čísla n-krát menej, n-
krát viac.  

ENV PZ 1 
s. 46-49 

XII. 1. Násobenie 
a delenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Upevňovanie spojov násobenia 
a delenia. 
Matematizovať primerané reálne 
situácie. 

Tvoriť slovné úlohy 
k danému numerickému 
príkladu.  
Riešiť slovné úlohy na 
násobenie a delenie. 

Upevňovanie 
násobenia a delenia 
v rôznych úlohách na 
interaktívnej tabuli. 

DOV PZ 1 
s. 50-53 

 2. Násobenie 
a delenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 
 
Geometria 
 

Časová rezerva. 
Projekt. 
 
 
 
 
 
Porovnávanie dĺžky úsečky. 
 
Odhad a skutočnosť. 

Zdokonaľovanie násobenia 
a delenia. 
 
 
 
 
Porovnávať dĺžku úsečky 
meraním a rysovaním. 
Projekt. 

 OSR 
ENV 

PZ 1 
s. 54 
 
 
 
 
 
PZ G 
s. 12-14 



 
 3. Geometria Rysovanie priamok a úsečiek. 

Zásady rysovania. 
Vedieť vysvetliť rozdiel 
medzi  rysovaním 
a kreslením. Osvojovanie 
základných zásad rysovania 
a ich používanie. 
Rysovanie priamok 
a úsečiek. 

 OSR PZ G 
s. 15-19 

I. 1. Geometria Rysovanie priamok a úsečiek. 
 
Rysovanie priamok a úsečiek 
s danými podmienkami. 

Zdokonaliť rysovanie 
priamok a úsečiek. 
Spájať body pomocou 
rysovania. 

Rysovať priamky 
a úsečky podľa zadania 
na PL. 

OSR PZ G 
s. 20-24 

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

Dvojciferné čísla. 
Rozklad a usporiadanie dvojciferných 
čísel. 

Vedieť rozložiť dvojciferné 
číslo na desiatky 
a jednotky. Porovnať 
a usporiadať dvojciferné 
čísla. 

 OSR PZ 1 
s. 55-57 

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

Trojciferné čísla. 
Stovky, desiatky, jednotky. 
 
 
Počítanie po jednom a po desiatich. 

Vedieť čítať a písať 
trojciferné čísla. Vedieť 
rozložiť trojciferné čísla na 
stovky, desiatky a jednotky. 
Počítať po desiatkach 
stovkách. Vedieť zobraziť 
čísla na číselnej osi. 

Matematické hádanky 
na interaktívnej tabuli. 
Didaktická hra 
 „ Myslím si číslo...“, 
„Ukáž číslo...“ 

VMR PZ 1 
s. 58- 61 

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

Trojciferné čísla. 
 
 
Tabuľka. Projekt. 
 
Zhrnutie učiva z PZ 1 

Písanie a rozklad čísel do 
10 000. 
 
Vyhľadávanie údajov 
z tabuľky. 
 

 OSR PZ 1 
s. 62-63 
 
 
 
PZ 1 
s. 64-65 



 

 

 

 

 

 

II. 1. Vytváranie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
10 000 

Porovnávanie trojciferných čísel. Rozumieť  pojmom číslo, 
číslica, stovky, desiatky, 
jednotky a vedieť ich 
používať. 

Precvičovanie učiva 
v slovne zadaných 
príkladoch zameraných 
na čitateľskú 
gramotnosť. 

OSR PZ 2 
s. 2-5 

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

Štvorciferné čísla. 
Propedeutika dekadického rozvoja. 

Vedieť zapisovať 
štvorciferné čísla. Rozložiť 
troj- a štvorciferné čísla na 
tisícky, stovky, desiatky 
a jednotky. 

 OSR PZ 2 
s. 6-10 

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

Usporiadanie a porovnávanie 
štvorciferných čísel. 
Propedeutika nerovníc. 

Vedieť odčitovať desiatky 
a jednociferné čísla. 
Porovnávať čísla pomocou 
znakov >,<,=. Riešiť 
v obore prirodzených čísel 
do 10 000 nerovnice typu 
x<6 150, x>322. 

Riešenie slovných 
úloh, ktorých riešením 
sú nerovnice. Hľadanie  
a vysvetlenie viacerých 
riešení. 

ENV PZ 2 
s. 11-13 


