MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Výuka je založena především na aktivních činnostech a užití matematiky v reálných
situacích. Při vyučování je kladen důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým
postupům a pojmům matematiky, jejich vzájemným vztahům, rozvíjení paměti žáků
prostřednictvím numerických výpočtů a rozvoji logického myšlení.
Těžiště výuky spočívá ve využívání matematických poznatků v praktických činnostech –
řešení slovních, problémových úloh z běžného života, provádění měření, porovnávání
velikostí, doplňování jednoduchých tabulek, převody jednotek.
Výuka je realizována samostatnou prací žáka – práce s knihou a pracovním sešitem,
skupinovou formou – zaměření na rozvíjení spolupráce při řešení a vyhledávání praktických
úloh, týmovou prací – při projektech a projektových dnech.
V průběhu školního roku probíhá projekt „Socrates“ – odhad, vážení tříděného odpadu.
Při výuce matematiky je opakovaně využívána výpočetní technika a internet.

I. období I. stupně
Žáci v tomto období zvládnou základní matematické operace (sčítání, odčítání,
násobení, dělení), seznámí se základy geometrie. Řeší jednoduché slovní úlohy s náměty
z běžného života.

II. období I. stupně
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům
a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy,
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Obsah předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a
početní operace si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost
provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné
údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem
proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací
V dalším matematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají
určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa a seznamují se
s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí
k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu.
Tyto změny a závislosti analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem.
V matematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině,
učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat svůj
grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh
a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy
a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech
školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly
prolínat všemi matematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí
řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit
údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky, především kalkulátory, vhodný
počítačový software, určité typy výukových programů a používat některé další pomůcky, což

umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání
a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdrojem
informací.

II. stupeň
Vzdělávací obsah této oblasti je podobně jako na I. stupni rozdělen na čtyři tematické
okruhy: Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru,
Nestandardní aplikační úlohy a problémy. V každém ročníku je zařazena část každého
tematického okruhu.
V tematickém okruhu Číslo a proměnná žáci pokračují v osvojování dovednosti
provádět aritmetické operace, učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem
a zaokrouhlováním. Používají pojem proměnná.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají složitější
typy závislostí a změn. Tyto závislosti a změny analyzují z tabulek, diagramů a grafů. Směřují
k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci navazují na I. stupeň. Učí se
odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, určovat obvod a obsah, objem a povrch, zdokonalovat
svůj grafický projev.
Ve všech okruzích se snažíme zařazovat nestandardní aplikační úlohy a problémy, při
nichž žáci musí uplatnit logické myšlení. Výuka probíhá formou frontální, skupinové nebo
samostatné práce. K procvičování učiva používáme též vhodné počítačové programy.
Žáci mají možnost vybrat si volitelný předmět Seminář z matematiky, jehož náplní je
opakování a prohlubování učiva.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
5
5
5
5
5

6. roč.
4

7. roč.
4

8. roč.
4

9. roč.
4

Výuka probíhá v učebně matematiky, kmenové třídě nebo v počítačových učebnách.
Při výuce budou učitelé směřovat jednotlivé činnosti k rozvíjení klíčových
kompetencí, což pro daný předmět konkrétně znamená:
Kompetence k učení
• nabízet žákům zajímavé úlohy, na základě nichž si osvojí základní myšlenkové
operace a pojmy
• zapojovat žáky do soutěží, olympiád a pythagoriád
• vést žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických
činnostech
Kompetence k řešení problémů
• nabízet žákům situace z každodenního života – vyhledávat, sbírat a třídit data,
sestavovat jednoduché tabulky a diagramy
• vést žáky jednotlivě nebo ve skupině k provádění rozborů a zápisů při řešení
problémových a aplikovaných úloh
Kompetence komunikativní
• naučit žáky využívat matematického jazyka včetně symboliky
• nabízet žákům ve skupině aktivační formy práce, které vedou k srozumitelné a
věcné argumentaci

Kompetence sociální a personální
• naučit žáky základům kooperace a týmové práce
• učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve skupině
• vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se
sami podílejí
• vést žáky k uvědomění si představy o sobě samém, svých možnostech a
schopnostech
Kompetence občanské
• naučit žáky respektovat názor a mínění druhých
• vést žáky k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské
normy (práva a povinnosti ve škole i mimo školu)
Kompetence pracovní
• naučit žáky získané poznatky a dovednosti využívat v praxi
• využívat logického myšlení k řešení algoritmických úloh

Semináře z matematiky
Výuka je založena především na aktivních činnostech a užití matematiky v reálných
situacích. Těžiště výuky spočívá ve využívání matematických poznatků v praktických
činnostech – řešení slovních, problémových úloh z běžného života, provádění měření,
porovnávání velikostí, doplňování jednoduchých tabulek, převody jednotek.
Výuka je realizována samostatnou prací žáka – práce s knihou a pracovním sešitem,
skupinovou formou – zaměření na rozvíjení spolupráce při řešení a vyhledávání praktických
úloh, týmovou prací – při centrech, projektech a projektových dnech. Výuka probíhá formou
frontální, skupinové nebo samostatné práce. K procvičování učiva používáme též vhodné
počítačové programy.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
0
0
0
0
0

6. roč.
0

7. roč.
1

8. roč.
1

9. roč.
1

Výuka probíhá v počítačových učebnách, kde má každý žák k dispozici jednu stanici
s přístupem na internet nebo ke grafickým a výukovým programům.
Při výuce budou učitelé směřovat jednotlivé činnosti k rozvíjení klíčových
kompetencí, což pro daný předmět konkrétně znamená:
Kompetence k učení
• nabízet žákům zajímavé úlohy, na základě nichž si osvojí základní myšlenkové
operace a pojmy
• vést žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických
činnostech
Kompetence k řešení problémů
• nabízet žákům situace z každodenního života – vyhledávat, sbírat a třídit data,
sestavovat jednoduché tabulky a diagramy
Kompetence komunikativní
• nabízet žákům ve skupině aktivační formy práce, které vedou k srozumitelné a
věcné argumentaci
Kompetence sociální a personální
• učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy ve skupině
• vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se
sami podílejí
Kompetence občanské
• naučit žáky respektovat názor a mínění druhých
Kompetence pracovní
• naučit žáky získané poznatky a dovednosti využívat v praxi
• využívat logického myšlení k řešení algoritmických úloh

