
       Učební plán pro předmět MATEMATIKA – 1. ročník 

Učebnice: nakl. Prodos 

                  Matematika a její aplikace 1. – 3.díl 

                  Matematické minutovky 1. – 3.díl 

 

měsíc                    téma                                                                                   poznámky 

ZÁŘÍ                   Diagnostika dovedností a schopností žáků.                        1. díl str. 3-20 

                             Počítání předmětů v číselném oboru do 10. 

                             Vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků. 

                             Číselná řada 1-10, poznávání a čtení číslic. 

                             Orientace v prostoru. 

                             Porovnávání čísel, znaménka ≤ , ≥, =, nácvik psaní znamének. 

                             Určování a porovnávání počtu předmětů v souboru. 

                             Geometrické útvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. 

ŘÍJEN                Číselná řada 1-10, vzestupná i sestupná.                                    str. 21-40 

                             Poznávání číslic, porovnávání čísel. 

                             Vytváření jednoduchých slovních úloh na porovnávání čísel. 

                             Nácvik psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5. 

                             Nácvik psaní znamének +, -, =. 

                             Sčítání a odčítání v oboru do 5 a procvičování. 

                             Rozklad čísel, slovní úlohy. 

LISTOPAD        Sčítání a odčítání v oboru 1-5, procvičování.                            str. 41- 58 

                             Tvoření jednoduchých slovních úloh na sčítání a odčítání. 

                              Nácvik psaní číslice 0, počítání s 0. 

                              Posloupnost čísel 0-10. 

                              Tvoření souborů o daném počtu prvků. 

                              Geometrické útvary, orientace v prostoru. 



měsíc                    téma                                                                                   poznámky 

PROSINEC         Procvičování a opakování učiva.                                       str. 59-62 

                              Orientace v rovině a v prostoru. 

                              Hledání shod a rozdílů.                                                      2. díl str. 3-13 

                              Peněžní model, nakupování. 

                              Určování počtu předmětů v souboru. 

LEDEN                Číslice 6, nácvik psaní číslice 6, rozklad čísla 6.              str. 14-37 

                              Rovnost a nerovnost. 

                              Posloupnost čísel. 

                              Číslice 7 a 8, nácvik psaní, rozklad. 

                              Sčítání a odčítání v oboru 0-8. 

                              Řešení slovních úloh v oboru do 8. 

                              Geometrická tělesa – koule a krychle. 

ÚNOR                  Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-8.                     str. 38- 58 

                             Práce s peněžním modelem. 

                             Číslice 9 a 10, nácvik psaní, rozklad. 

                             Posloupnost čísel – předchůdce, následovník. 

                             Sčítání a odčítání v oboru 0-10. 

                             Řetězce. 

                             Jednoduché slovní úlohy. 

                             Geometrická tělesa – koule, krychle, válec. 

BŘEZEN             Procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-10.                       str.59-62 

                              Sčítání tří sčítanců, odčítání dvou menšitelů. 

                              Tvoření a řešení slovních úloh. 

                              Číselná řada 0-20, posloupnost čísel.                                    3.díl str.3-14 

                              Rozklad čísel na desítky a jednotky. 

                              Nácvik psaní čísel 11 a 12. 



měsíc                    téma                                                                                   poznámky 

DUBEN:               Sčítání a odčítání do 12 bez přechodu desítky.                 str.15-35 

                              Nácvik psaní čísel 13, 14, 15, 16, 17,18.                               

                              Rovnost, nerovnost, porovnávání čísel. 

                              Sčítání a odčítání do 18 bez přechodu desítky. 

                              Sestavování příkladů na sčítání a odčítání. 

                              Řešení slovních úloh. 

                              Geometrické útvary a tělesa. 

KVĚTEN:            Nácvik psaní čísel 19, 20. str. 36-56 

                              Rozklad čísel 10-20 na desítky a jednotky. 

                              Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. 

                              Výpočet řetězců. 

                              Tvoření a řešení slovních úloh. 

                               Příklady typu ,,o n více“, ,,o n méně“. 

                               Orientace v prostoru – bludiště. 

ČERVEN:             Procvičování a opakování sčítání a odčítání                     str.57-62 

 bez přechodu desítky v oboru do 20. 

 Slovní úlohy, tvoření slovních úloh. 

 Slovní úlohy typu ,,o n více“, ,,o n méně“. 

 Digitální tvary číslic. 

 Opakování učiva a prověřování znalostí. 

 

                                Rozšiřující učivo: 

- Sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem desítky 

- Čísla do 100 (pouze celé desítky), porovnávání, sčítání a odčítání 


