
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo [ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Opakování učiva z 5.ročníku září,říjen  
- upevňuje a  pro- 
  cvičuje znalosti    
  v oboru přiraz.     
  čísel, deset.        
  čísel a zlomků  
 
- převádí jednot- 
  ky obvodu a      
  obsahu           
      
- rýsuje základní    
  geom.útvary 
 
- počítá obvody a   
  obsahy geom.       
  útvarů   
   
- popíše krychli a  
  kvádr, vypočítá    
  jejich povrch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přirozená čísla. 
 
Desetinná čísla.Zlomky. 
 
 
 
Jednotky délky a obsahu. 
 
 
 
Sestrojení rovinných 
obrazců. 
 
Výpočet obvodu, obsahu 
geom.útvarů. 
 
 
Povrch krychle a kvádru. 

 OVO: 
27,42,43,45,47, 
52,53,54 
27p,45p,47p, 
52p,53p 
 



Desetinná čísla listopad,prosinec  
- prohlubuje si  
  pojem 
  desetinné číslo 
 
 
- pamětně i písem-  
  ně sčítá, odčítá 
  v oboru deset.č. 
 
- násobí a dělí        
  deset.číslo 10,      
  100,1000 
 
- převádí jednotky 
 délky, obsahu a     
 hmotnosti 
 
- pamětně i písem- 
  ně násobí a dělí    
  v oboru deset.č. 
 
- řeší jednoduché 
  slovní úlohy  
  vedoucí  
  k výpočtům na  
  desetinná čísla 
 
- řeší úlohy na  
  výpočet  
  obvodů,obsahů  
  čtverce a  
  obdélníka a  
  povrchů kvádru 
  a krychle  
 
 

Porovnávání a 
zaokrouhlování 
desetinných 
čísel.Znázorňování na 
čísel- 
né ose. 
 
Početní úkony 
s desetinnými čísly 
(sčítání, odčítání) 
v jednoduchých     
příkladech. 
 
 
 
 
Převody jednotek délky, 
obsahu a hmotnosti 
 
 
Násobení a dělení 
desetinných čísel. 
 
 
Řešení úloh z praxe 
vedoucích k početním 
úkonům na desetinná 
čísla. 
 
. 
 

 OVO: 
27,28,29,31 
27p,28p,29p 



Úhel a jeho velikost  leden  
- konstruuje 
  úhly,osy úhlu  
  
- narýsuje úhel  
  dané velikosti  
 
- používá  
  jednotky a jejich  
  převody 
 
- provádí sčítání 
  a 
  odčítání úhlů  
  udané ve  
  stupních a  
  minutách 
 
- procvičuje  
 grafické sčítání a 
 odčítání úhlů    
 

Úhel, osa úhlu 
(konstrukce). 
Přenášení úhlu . 
  
Rýsování úhlu dané 
velikosti ve stupních . 
 
 
Velikost úhlu, jednotky 
(převody)  
 
Sčítání a odčítání úhlů 
početně i graficky. 
 
 

 OVO: 
44 
44p 

Osová souměrnost únor  
- na příkladu určí  
  shodnost dvou 
  rovinných  
  obrazců 
 
 
- hledá osy 
  souměrnosti  
  souměrného  
  obrazce 
  
- sestrojí obraz 
  rovinného  
  obrazce v osové 
  souměrnosti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Shodnost geometrických 
útvarů. 
 
Shodnost rovinných 
obrazců (průsvitka). 
 
Určení osy osově 
souměrných obrazců. 
 
 
 
Konstrukce jednoduchých    
geometr.útvarů v osové      
souměrnosti. 
  
 
 
. 
 
 

 OVO: 
49 
49p 



Dělitelnost přirozených čísel březen  
- rozliší prvočíslo    
  a číslo složené 
 
- provádí rozklad 
  složeného přiraz.  
  čísla na 
   prvočinitele 
 
- určí dělitele čísla   
  a společné děli-   
  tele max.3 čísel 
 
- určí největší  
  společný dělitel 
  a nejmenší  
  společný  
  násobek dvou 
  až tří daných  
  přirozených  
  čísel 
  
- řeší jednoduché 
  slovní úlohy  
  vedoucí  
  k určení  
  nejmenšího  
  společného  
  násobku a  
  největšího 
  společného 
  dělitele dvou až 
  tří přirozených 
   čísel  
 
 
 

Prvočísla,rozklad čísla na 
prvočinitele. 
  
 
 
Znaky dělitelnosti  
 
 
 
Společný dělitel, největší 
společný dělitel 2-3 
přiroz.čísel. 
 
Společný násobek,               
nejmenší společný 
násobek 
2-3 přiroz. čísel.  
 
 
 
 
 
Řešení slovních,   úloh na 
největšího společného 
dělitele a nejmenší 
násobek  
 
 

 OVO: 
27,30,36,37,55 
27p,37p,55p 



Trojúhelník duben  
- rozlišuje a  
  popisuje  různé  
  druhy trojúhelní- 
  ků –podle veli-     
  kosti vnitř.úhlů a   
  délek stran 
 
- vysvětlí a  
  provede  
  konstrukci  
  trojúhelníku ze  
  tří stran 
 
- sestrojí výšky a  
  těžnice  
  trojúhelníku  
  
 
 
 
- sestrojí kružnici 
  vepsanou a  
  opsanou  
  trojúhelníku  
 
 

Vnější a vnitřní úhly 
trojúhelníku. 
Trojúhelník tupoúhlý, 
ostroúhlý a pravoúhlý. 
Trojúhelník obecný, 
rovno- 
ramenný a rovnostranný. 
 
Trojúhelníková nerovnost. 
 
 
 
 
 
Výšky trojúhelníku a jejich 
konstrukce. 
  
Těžnice a těžiště 
trojúhelníků a jejich 
konstrukce. 
  
Kružnice vepsaná a 
opsaná a jejich 
konstrukce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OVO: 
42,47,48,54 
47p 
  



Objem a povrch krychle a kvádru květen  
- sestrojí síť 
  kvádru a krychle 
 
- sestaví krychli a      
  kvádr z jednotko-   
  vých krychlí, určí     
  objem vzniklého      
  tělesa 
 
- provádí  převody 
 jednotek objem 
  
- vypočítá objem a  
  povrch kvádru a  
  krychle 
  
- řeší jednoduché  
  úlohy z praxe na 
  výpočet objemů a 
  povrchů kvádru a 
  krychle  

Povrch krychle a kvádru. 
 
 
Objem tělesa 
v krychlové síti. 
  
 
 
 
Jednotky krychlové a 
duté míry. 
 
Objem a povrch krychle 
a kvádru. 
 
 
Výpočty objemu a 
povrchu kvádru a 
krychle ve slovních 
úlohách.  

 OVO: 
50,51,52,53,54 
51p,52p,53p 

Opakování učiva 6. ročníku červen  
- provádí početní ope-   
  race s deset.čísly,      
  řeší jednoduché          
  úlohy z praxe 
 
- umí najít osu sou-      
  měrnosti a narýsovat  
  obraz v osové             
  souměrnosti  
   
- využívá poznatky       
  o dělitelnosti přiraz.    
  čísel k řešení prakt.    
  úloh 
 
- pracuje s pojmy úhel  
  a trojúhelník v prakt.   
  úlohách  
 
- řeší úlohy vedoucí 
na   
  výpočty obvodů a       
  obsahů rovinných       
  útvarů a výpočet           
  

Desetinná čísla . 
 
 
 
 
Osová souměrnost. 
 
 
 
 
Dělitelnost 
přirozených čísel. 
 
 
 
Úhel a jeho 
vlastnosti. 
Trojúhelníky. 
  
 
Krychle a kvádr. 

 OVO: 
27,29,30,37,38 
27p,29p,37p,38p 

 


