
 

 

 

 

Tematický výchovno – vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník 

 

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 

IX. 1. Opakovanie 
učiva 
z 2.ročníka 

Zápis čísla v desiatkovej sústave.  
Riešenie všetkých typov príkladov na 
sčítanie a odčítanie dvojciferných 
čísel do 100. 
 
 
Porovnávanie a usporiadanie čísel. 
Porovnávanie a usporiadanie čísel 
v obore do 100. 

Rozložiť dvojciferné číslo 
v obore do 100 na desiatky 
a jednotky. Zapísať 
dvojciferné číslo ako súčet 
desiatok a jednotiek 
a graficky ho znázorniť. 
Vedieť sa orientovať 
v číselnom rade do 100. 
Oboznámiť sa s číselnou 

 OSR PZ 1 
 s. 2-5 



osou a zobrazením čísel na 
číselnej osi. 

 2. Opakovanie 
učiva z 
2. ročníka 

Pripočítanie a odčítanie 
jednociferného čísla v obore do 100. 
Sčítanie a odčítanie desiatok. 
Pripočítavanie a odčítanie 
jednociferného čísla. 

Vedieť pohotovo spamäti 
pripočítať a odpočítať 
jednociferné číslo. 

Didaktická hra  
„ Myslím si číslo“ so 
zameraním na 
pohotové počítanie 
spamäti.   

OSR PZ 1 
 s. 6-10 

 3. Opakovanie 
učiva z  
2. ročníka 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných 
čísel v obore do 100. 
 

Pripočítavať a odčitovať 
dvojciferné čísla v obore do 
100 pomocou rozkladu. 
Riešiť všetky typy príkladov 
na sčítanie a odčítanie 
dvojciferných čísel v obore 
do 100. 

Precvičovanie sčítania 
a odčítania v obore do 
100 v príkladoch 
rôzneho typu 
a v slovných úlohách 
jednoduchých 
i zložených. 

ENV PZ 1 
 s. 11-15 

 4. Opakovanie 
učiva z  
2. ročníka 
 
 
 
Geometria 
 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných 
čísel v obore do 100. 
Riešenie jednoduchých a zložených 
slovných úloh na sčítanie a odčítanie 
v obore do 100. 
 
Bod, úsečka, priamka. 
Meranie úsečiek v centimetroch. 

Riešiť jednoduché 
a zložené slovné úlohy, 
vedieť zapísať zápis 
a odpoveď. 
 
 
Vyznačovať body v rovine, 
rysovať a označovať úsečku 
a priamku. 
Vedieť narysovať úsečku 
danej dĺžky. 

Tvorenie slovných 
úloh zo života na 
konkrétne príklady na 
sčítanie a odčítanie 
v obore do 100.  

OSR, ENV, 
TPPZ 

PZ 1 
s. 16-17 
 
 
 
 
PZ G 
s. 2-3 

X. 1. Opakovanie 
učiva z  
2. ročníka 
 
 
 
 
 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných 
čísel v obore do 100. Magický 
štvorec. 
Zhrnutie učiva, preverenie 
vedomostí. 
Experimentovanie a hľadanie 
stratégie riešenia. 
 

Písomne sčitovať 
a odčitovať. Hľadať 
stratégie riešenia. 
 
 
 
 
 

Logické úlohy 
s možnosťou jedného 
alebo  viacerých 
postupov pri riešení. 
Vhodné je spoločné 
počítanie na 
interaktívnej tabuli. 

OSR PZ 1 
s. 18-20 
 
 
 
 
 
PZ G 



Geometria 
 

Meranie dĺžky úsečky. 
Centimetre a milimetre. 

Merať dĺžku úsečky v cm 
a mm. 

s. 4 

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

Meranie dĺžky úsečky. 
 
 
Úvod do násobenia. 
Vytvárať spojenie medzi obrázkom 
a slovom krát.  

Vedieť odmerať úsečku 
v cm a mm. 
 
 
Vytvárať predstavu 
znázornenia súčinu 
obrázkom. 

 
 
 
 
Zábavná úloha so 
zameraním na pojmy 
činiteľ, činiteľ, súčin. 

OSR PZ G 
s. 5-6 
 
PZ 1 
s. 21-22 

 3. Násobenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Násobilka v obore do 20. 
Vedieť zapísať sčítanie rovnakých 
sčítancov ako násobenie. 
Násobenie nuly. 
 
Činiteľ, činiteľ, súčin. 
 
Propedeutika násobenia. 
 

Pochopiť a vedieť zapísať 
násobenie ako sčítanie 
rovnakých sčítancov. 
Trénovanie spojov 
násobenia. 
Poznať pojmy:  činiteľ, 
činiteľ, súčin. 
Pohotovo počítať po 
násobkoch. 

Úlohy na pochopenie 
súvislosti medzi 
sčítaním a násobenim. 
Zakresľovanie 
násobenia obrázkami. 

ENV PZ 1 
s. 23-27 

 4. Násobenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Násobilka v obore do 20. 
Komutatívnosť násobenia. 
Precvičovanie spojov násobenia. 
Slovné úlohy. 

Precvičovať a upevňovať 
spoje násobenia. 
Riešiť jednoduché slovné 
úlohy na násobenie. 

Slovné úlohy na 
násobenie a sčítanie, 
pochopiť rozdiel medzi 
napr.: 5 – krát viac 
a o 5 viac. 

OSR PZ 1 
s. 28-32 

 5. Násobenie 
prirodze-
ných čísel 
v obore do 
20 

Delilka v obore do 20. 
Delenie na daný počet rovnakých 
skupín alebo častí. 

Chápať delenie ako 
rozdeľovanie na daný 
počet skupín alebo častí. 
Vedieť znázorňovať delenie 
obrázkom. Vedieť deliť na 
rovnaké časti. 

 OSR, ENV PZ 1 
s. 33-37 

 


