
  

 

 

 

 

Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti v predmete matematika v 3. ročníku 

 

SEPTEMBER 

Tematický celok: Opakovanie z 2.ročníka 

Téma: Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100 

Výkonový štandard: Vedieť pohotovo spamäti pripočítať a odpočítať jednociferné číslo. 

Zaradenie: september – 3.týždeň 

Úloha: Didaktická hra „Myslím si číslo“ zameraná na rýchle, pohotové počítanie spamäti.  

Pri hre môžeme stupňovať obťažnosť príkladov a obmieňať zadania, napr.:  

• Myslím si číslo, keď od neho odčítam 5 a potom ešte 2, dostanem číslo 7. Aké číslo si 

myslím? 

• Myslím na číslo. Ktoré je o 6 väčšie ako číslo 9. Na aké číslo myslím? 

 

 

Tematický celok: Opakovanie z 2.ročníka 

Téma: Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100 

Výkonový štandard:  Precvičovať  sčítanie a odčítanie v obore do 100 v príkladoch rôzneho 

typu a v slovných úlohách jednoduchých i zložených. 

Zaradenie: september – 3.týždeň 

 

 

 

 
Tematický celok: Opakovanie z 2.ročníka 

Téma: Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100 

Výkonový štandard: Tvoriť slovné úlohy zo života na konkrétne príklady na sčítanie 

a odčítanie v obore do 100. 

Zaradenie: september – 4. týždeň 
Úloha: Podľa typu príkladu používať  pri tvorení  vhodné slovesá (pri sčítaní: kúpiť, pridať, 

prísť, vyhrať, atď., pri odčítaní: stratiť, odísť, prehrať, odletieť, atď.) 

Z vytvorenej slovnej úlohy žiak zapíše zápis, úlohu vypočíta a napíše odpoveď. 

 

 



OKTÓBER 
 
 
Tematický celok: Opakovanie z 2.ročníka 

Téma: Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100. Magický štvorec. 

Výkonový štandard: Riešiť logické úlohy. Pochopiť  možnosť jedného alebo viacerých 

postupov pri riešení.  

Zaradenie: október – 1.týždeň 

 

 

 
Tematický celok: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 

Téma: Násobilka v obore do 20 

Výkonový štandard: Vylúštiť tajničku, prípadne inú zábavnú úlohu, ktorej riešením budú 

pojmy činiteľ, činiteľ, súčin. 

Zaradenie: október – 2.týždeň 

Úloha: Po vyriešení tajničky (úlohy) žiaci pojmy vysvetlia. 

 

 

Tematický celok: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 

Téma: Násobilka v obore do 20 

Výkonový štandard: Pochopiť súvislosť medzi sčítaním a násobením. 

Zaradenie: október – 3.týždeň 
Úloha:  

• Pomocou slovných úloh na násobenie žiaci majú zakresliť a vysvetliť situáciu 

pomocou jednoduchého obrázka. 

• Zostaviť a vypočítať príklad. 

• Zapísať odpoveď. 

 

 

 

 

Tematický celok: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 

Téma: Násobilka v obore do 20 

Výkonový štandard: Riešiť slovné úlohy na násobenie a sčítanie, pochopiť rozdiel 

medzi 5 – krát viac a o 5 viac. 
Zaradenie: október – 4. týždeň 

Úloha:  

• Slovnú úlohu prečítať s porozumením, aby žiak vedel vysvetliť ako ju vypočíta. 

• Napísať zápis k slovnej úlohe 

• Vypočítať úlohu 

• Napísať odpoveď 

 

 


