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Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení   Poznámky 

- Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována ve vyučo-  
vacím předmětu Matematika ve všech ročnících základní školy. 
Na 1.stupni je hodinová dotace v 1.ročníku 4 hodiny,ve 2.-5.ročníku  
pět hodin týdně.Na 2.stupni se vyučují ve 6.-8. ročníku čtyři hodiny ,v 9. 
ročníku pět hodin týdně. Kromě toho bude učivo vzdělávací oblasti také 
probíráno ve volitelném předmětu Praktika z matematiky s dotací jedna 
hodina týdně,určeného pro žáky 6.-9. ročníku z nejazykových skupin. 
 
- Výuka Matematiky a Praktik z matematiky probíhá většinou v kmeno- 
vých třídách, případně v počítačové učebně s využitím výukových progra- 
mů. 
 
- Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace poskytuje žákům vědo- 
mosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí 
paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického  
uvažování žáků.Přispívá k vytváření některých rysů osobnosti jako je vytr- 
valost, pracovitost, sebehodnocení a kritičnost.Vytváří předpoklady pro 
úspěšné uplatnění ve většině oborů reálného života, připravuje žáky 
pro studium na středních školách v různých oborech. 
 
- Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je rozdělen na následující  
tématické okruhy: 
Na 1. stupni okruh Čísla a početní operace, na který na 2. stupni nava- 
zuje okruh Číslo a proměnná.Žáci si osvojují aritmetické operace, získá- 
vají číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 
Seznamují se s pojmem proměnné a jejím využitím při matematizaci  
reálných situací. 
 
- V tématickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpozná- 
vají různé typy změn a závislostí, učí se pracovat s grafy, diagramy, s daty  
v tabulkách, závislosti modelují a vyjadřují je matematickým zápisem. 
 
- V tématickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci zkoumají  
a znázorňují geometrické útvary, modelují jimi reálné situace, uvědomují si  
vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru.Učí se porovnávat, odhadovat 
a měřit délku, velikost úhlu, obvody a obsahy obrazců, povrchy a objemy  
těles.Zdokonalují svůj grafický projev. 
 
- Všemi tématickými okruhy prolíná téma Nestandardní aplikační úlohy 
a problémy. Žáci se učí řešit problémové úlohy a situace z běžného života, 
učí se pracovat s údaji a podmínkami úloh,  provádět situační náčrty. 
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- Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (např.kalkulátory, 
počítačové výukové programy), které pomáhají především žákům s nedos- 
tatky v numerickém počítání a v technikách rýsování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


