
Příloha č. 6  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

13 

 

Žák cvičí prostorovou 

představivost 

Číslo a početní operace 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

Opakování učiva 3. ročníku 

Písemné násobení 

Práce s diagramy 

4. 

15 zá
ří

 

RSP – cvičení 

zapamatování 

KK – zvládání 

situací, soutěž a 

konkurence 

 

Žák využívá při 

paměťovém i 

písemném počítání 

komutativnost i 

asociativní sčítání a 

násobení 

Vzájemná poloha přímek 

v rovině 

Různoběžky, rovnoběžky, 

přímky kolmé 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Písemné dělení jednociferným 

dělitelem 

Přirozená čísla, celá čísla 

Čísla do 10000 

Porovnávání čísel 

Pamětné sčítání a odčítání do 

10000 

20 

ří
je

n
 

Žák provádí odhady a 

kontroluje výsledky 

početních operací v 

oboru přirozených 

čísel, prostorová 

představivost 

Rýsování kolmic 

Rýsování kolmic, které 

procházejí daným bodem 

Rýsování rovnoběžek 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

14 

 

Žák zaokrouhluje 

přirozená čísla. Žák 

používá přirozená čísla 

do 10000 k modelování 

reálných situací 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

 

Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

Zaokrouhlování čísel 

Písemné sčítání a odčítání 

Pamětné násobení a dělení 

4. 

20 

li
st

o
p
ad

 

RSP – cvičení 

zapamatování 

KK – zvládání 

situací, soutěž a 

konkurence 

 

Rýsování rovnoběžek a kolmic 

Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace. Dokáže 

sestrojit rovnoběžky a 

kolmice 

Písemné násobení a dělení 

Čísla větší než 10000 

15 

p
ro

si
n
ec

 

Rovnoběžky, kolmice, obdélník, 

čtverec, kruh, kružnice 

Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace 

Porovnávání čísel 

Pamětné sčítání a odčítání 

Písemné sčítání 

20 

le
d
en

 

Rýsování trojúhelníku 

Trojúhelníková nerovnost 

Pravý úhel 

Osa a střed úsečky 

Žák narýsuje a znázorní 

základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník 

trojúhelník a kružnici) 

Žák užívá jednoduché 

konstrukce 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

 

Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

Písemné odčítání 

Pamětné násobení a dělení 

Slovní úlohy 
20 

ú
n
o
r 

Rýsování obdélníku, čtverce 

Obvod trojúhelníku 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

15 

 

Žák řeší jednoduché 

praktické úlohy a 

problémy, jejichž řešení 

je do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a 

algoritmech školní 

matematiky 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

Písemné násobení dvojciferným 

dělitelem 

Jednotky délky, hmotnosti, 

objemu, času 

4. 

 

15 

b
ře

ze
n

 

PS – zvládání 

stresových situací 

KK – rozvoj 

individuálních 

dovedností 

Čj- psaní 

římských 

číslic 

Obvod obdélníku a čtverce 

Rovnoběžky 
Ma, ČJS  - 

jednotky 

míry, váhy, 

objemu; čtení 

diagramů; 

orientace 

v tabulkách 

Žák určí délku lomené 

čáry, obvod 

mnohoúhelníku 

sečtením jeho stran 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

 

Početní úkony s čísly 

Milion 

Zlomky 20 

d
u
b
en

 

Rýsování rovnoběžníku 

Obsah obdélníku a čtverce 

Žák sčítá a odčítá 

graficky úsečky. Žák 

rozpozná a názor-ní na 

čtvercové síti 

jednoduché osově sou-

měrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru 

překládáním papíru 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

 

Slovní úlohy 

Vztahy mezi čísly 

Aritmetický průměr 

20 

k
v
ět

en
 

ŘP – dovednosti 

pro řešení 

problémů 

 

Grafický součet 

Rozdíl úseček 

Útvary souměrné podle osy 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

16 

 

Žák modeluje a určí 

část celku. Používá 

zápis ve formě zlomku. 

Zná číselné a 

obrázkové řady, 

magické čtverce 

Žák vyhledává, sbírá a 

třídí data 

Žák čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a 

diagramy 

Číslo a početní operace 

 

Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

 

Závislosti, vztahy a práce 

s daty 

Zlomky 

Práce s daty 

Závěrečné procvičování 

4. 15 

če
rv

en
 

ŘP – dovednosti 

pro řešení 

problémů 

 

 Jednotky obsahu 

Grafické násobení úsečky 

Závěrečné procvičování 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

17 

 

Žák využívá při 

pamětném i písemném 

počítání 

komunikativnost a 

asociativnost sčítání a 

násobení 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Žák zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje 

výsledky početních 

operací v oboru 

přirozených čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace v celém oboru 

přirozených čísel. Sčítá 

a odčítá graficky 

úsečky. 

 

Číslo a početní operace 

 

Závislosti, vztahy a práce 

s daty 

 

Geometrie v rovině 

Opakování učiva 4. ročníku 

(sčítání, odčítání, násobení, 

dělení, písemné algoritmy) 

Délka úsečky, grafické sčítání a 

odčítání úsečky, obvod a obsah 

obrazce, jednotky délky a jejich 

převody, úhel, úhlopříčky 

obdélníku a čtverce, shrnutí 

učiva 

 5. 25 

zá
 ř

í 
–
 ř

íj
en

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – jízdní 

řád 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

18 

 

Žák využívá při 

pamětném i písemném 

počítání 

komunikativnost a 

asociativnost sčítání a 

násobení 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Žák zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje 

výsledky početních 

operací v oboru 

přirozených čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy,   

ve kterých aplikuje 

osvojené početní  

operace v celém oboru 

přirozených čísel. 

Určí délku lomené 

čáry, obvod 

mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho 

stran. 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině 

   Asociativní zákon pro násobení 

Jednotky hmotnosti 

Rovinné obrazce a jejich 

obvody, lomená čára, 

mnohoúhelníky 

  

    5. 10 

ří
je

n
  
 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – člověk a 

technika 

Čjs- plány 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

19 

 

Žák využívá při 

pamětném i písemném 

počítání 

komunikativnost a 

asociativnost sčítání a 

násobení 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy,   

ve kterých aplikuje 

osvojené početní  

operace v celém oboru 

přirozených čísel. 

Určí délku lomené 

čáry, obvod 

mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho 

stran. Narýsuje a 

znázorní základní 

rovinné útvary (kruh, 

kružnice), užívá 

jednoduché konstrukce. 

Číslo a početní operace 

 

Závislosti, vztahy a práce 

s daty 

 

Geometrie v rovině 

Násobení víceciferným činitelem 

Jednotky času (jízdní řády, práce 

s daty, tabulky) 

Kružnice, kruh 

Shrnutí učiva 

    5. 

    
20 

li
st

o
p
ad

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – lidé a 

čas, 

obyvatelstvo, 

historické 

události, 

jízdní řády, 

kalendář 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

20 

 

  Žák vyhledává, sbírá a  

  třídí data, čte, sestavuje            

   tabulky a diagramy. 

Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace v oboru 

přirozených čísel. 

Závislosti, vztahy 

a práce s daty 

 

Geometrie v rovině 

 

Číslo a početní operace 

 

   Přímá úměrnost 

Diagramy, tabulky 

Souřadnice bodů 

Římské číslice 

Zlomky 

Geometrická tělesa (modely) 

Shrnutí učiva 

5. 15 

p
ro

si
n
ec

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs -  

kalendář 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

21 

 

Žák využívá při 

pamětném i písemném 

počítání 

komunikativnost a 

asociativnost sčítání a 

násobení 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Žák zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje 

výsledky početních 

operací v oboru 

přirozených čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy,   

ve kterých aplikuje 

osvojené početní  

operace v celém oboru 

přirozených čísel. 

Určí obsah obrazce 

pomocí čtvercové sítě a 

užívá základní jednotky 

obsahu. 

Číslo a početní operace 

Dělení přirozených čísel 

Písemné dělení dvojciferným 

dělitelem 

Průměrná rychlost 

Obsah obdélníku a čtverce, 

jednotky obsahu 

    5. 20 

le
d
en

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – člověk a 

technika 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

22 

 

Žák přečte zápis 

desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané 

hodnoty. Narýsuje a 

znázorní základní 

rovinné útvary, užívá 

jednoduché konstrukce, 

sestrojí rovnoběžky a 

kolmice. 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině 

Celá čísla, desetinná čísla 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

a jeho znázornění (číselná osa, 

teploměr, model) 

Porovnávání desetinných čísel 

Sčítání a odčítání desetinných 

čísel 

Zaokrouhlování desetinných 

čísel 

Vlastnosti početních operací 

s čísly 

Konstrukční úlohy 

(mnohoúhelníky, trojúhelníky) 

Vzdálenost dvou rovnoběžek 

Shrnutí učiva 

5. 35 

ú
n
o
r 

- 
b
ře

ze
n

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – rozloha 

Evropy a 

světadílů 

Čjs – Země a 

její rozměry 

Čjs - 

pyramidy 



Příloha č. 6  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

23 

 

Žák provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje 

osvojené početní 

operace v celém oboru 

přirozených čísel. Žák 

užívá jednoduché 

konstrukce, sestrojí 

rovnoběžky a kolmice, 

rozpozná a znázorní ve 

čtvercové síti 

jednoduché osově 

souměrné útvary a určí 

osu souměrného útvaru 

překládáním papíru. 

Porovná, sčítá a odčítá 

zlomky se stejným 

základem v oboru 

kladných čísel. 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině a 

prostoru 

 

Aritmetický průměr 

Základní útvary v prostoru – 

kvádr, krychle, jehlan, koule, 

kužel, válec, povrch krychle a 

kvádru, převody jednotek, 

číselná osa, porovnávání úhlů, 

osa úhlu, osově souměrné útvary 

   Početní operace se zlomky 

5. 20 

d
u
b
en

 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – člověk a 

technika, 

spotřeba uhlí 

a paliv 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

24 

 

Žák přečte zápis 

desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané 

hodnoty. Rozpozná a 

znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí 

osu souměrného útvaru 

překládáním papíru. 

 

Číslo a početní operace 

 

Geometrie v rovině 

   Násobení a dělení desetinných 

čísel 10 a 100 

Obsahy složitějších obrazců 

Opakování 

        

    5. 
20 

k
v
ět

en
 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – člověk a 

technika 
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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

25 

 

Žák řeší jednoduché 

praktické slovní úlohy a 

problémy jejichž řešení 

je do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a 

algoritmech školské 

matematiky. 

Porozumí významu 

znaku „-„ pro zápis 

celého záporného čísla 

a toto číslo vyznačí na 

číselné ose. 

Nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

Slovní úlohy 

Číselné a obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 

 

5. 20 

če
rv

en
 

ŘP – zvládání 

učebních 

problémů 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

SS – plánování 

učení a studia 

PL – rozvoj 

pozornosti 

K – komunikace 

v různých 

situacích 

KK – 

organizování 

práce skupiny 

Čjs – počty 

obyvatel, lidé 

a čas 

 


