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TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Prima

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matúú šš  Kepičš

ČASOVÁ DOTACE 4h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Učšebniče nakl. Prometheúš ršadý Matematika Prima: 
Herman, J., a kol.: UÝ vodníú opakovaúníú 
Herman, J., a kol.: Deš litelnošt 
Herman, J., a kol.: Kladnaú  a zaúpornaú  čšíúšla 
Herman, J., a kol.: Ošovaú  a štršedovaú  šoúmešrnošt 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Beš loún, F., a kol.: Šbíúrka úú loh z matematiký pro ZŠŠ
Šbíúrký matematičkýúčh šoútešzš íú 
Internetoveú  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Úvodní opakování zvlaúdaú  očšekaúvaneú   výúštúpý  RVP
pro prvníú štúpenš  vzdeš laú vaúníú,
znaú  pršíúšlúššneú  pojmý, 
vníúmaú  vztahý mezi nimi, aplikúje
je  prši  ršeššení ú štandardníúčh  i
neštandardníúčh  matematičkýúčh
úú loh

10

ŘÍJEN Úvodní opakování –pokr. 4

Dělitelnost modelúje a ršešš íú šitúače š 
výúzš itíúm deš litelnošti

10

LISTOPAD Dělitelnost viz ršíújen

Celá čísla provaúdíú počšetníú operače 12

PROSINEC Desetinná čísla zaokroúhlúje a provaúdíú odhadý š 
danoú pršešnoštíú,
provaúdíú počš. operače 
šdešetinnýúmi čšíúšlý

12

LEDEN Opakování učiva prvního 
pololetí

14
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2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Základní pojmy a dovednosti v 
geometrii

zvlaúdaú  očšekaúvaneú   výúštúpý RVP
pro prvníú štúpenš  vzdeš laú vaúníú,
znaú  pršíúšlúššneú  pojmý, 
vníúmaú  vztahý mezi nimi, 
aplikúje je prši ršeššeníú 
štandardníúčh i neštandardníúčh 
matematičkýúčh úú loh

10

BŘEZEN Úhel úzš íúvaú  potršebnoú šýmbolikú,
úrčšúje velikošt úú hlú mešršeníúm a 
výúpočštem, 
načšrtne a šeštrojíú úú hel daneú  
velikošti, 
čharakterizúje a tršíúdíú úú hlý 
podle velikošti

12

DUBEN Trojúhelník čharakterizúje a tršíúdíú 
trojúú helníúký podle velikošti 
vnitršníúčh úú hlúů ,
úzš íúvaú  šoúčšet vnitršníúčh úú hlúů  prši 
ršeššeníú úú loh, 
šeštrojíú trojúú helníúk še 
zadanýúmi štranami a vnitršníúmi 
úú hlý,
šeštrojíú výúššký, tešzšniče, tešzš iššteš , 
krúzšniči opšanoú a krúzšniči 
vepšanoú trojúú helníúkú,
výúzš íúvaú  polohoveú  a metričkeú  
vlaštnošti rovnoramennýúčh 
(rovnoštrannýúčh) trojúú helníúkúů , 
aplikúje na pravidelneú  
mnohoúú helníúký

12

KVĚTEN Shodnost geometrických 
útvarů, osová a 
středová souměrnost

praktičký ovešršúje šhodnošt 
úú tvarúů , 
zapišúje šhodnošt úzš itíúm 
potršebneú  šýmboliký, 
grafičký ščšíútaú  a odčšíútaú  úú šečšký a 
úú hlý, 
úrčšíú ošoveš  šoúmešrnýú  úú tvar, 
význačšíú ošý šoúmešrnošti, 
šeštrojíú ošú úú šečšký a ošú úú hlú,
načšrtne a šeštrojíú obraz úú tvarú 
v ošoveú  šoúmešrnošti, 
rozliššúje ošovoú a štršedovoú 
šoúmešrnošt

16

ČERVEN Závěrečné opakování 12
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Podmínky klasifikace:

UÝ čšašt:  minimaú lneš   80%

P  íúšemneú  praú če:   
- maleú  píúšemneú  praú če (ohlaššeneú , vaúha 0,5) – nelze je opravit, veš tšš inoú 10 minút na za-

čšaú tkú hodiný
- velkeú  píúšemneú  praú če  (ohlaú ššeneú ,  vaúha  1,0,  mozšnošt  opravý)  –  oprava  je  mozšnaú  v

prúů bešhú konzúltačíú do dvoú týúdnúů  od šeznaúmeníú še š výúšledkem píúšemneú  praú če. 

Domaúčíú úú kolý:
- zšaú k výpračovaúvaú  prúů bešzšneš  zadaneú  domaúčíú úú kolý do šeššitú, kterýú  odevzdaúvaú  ke kont-

role v termíúnú štanovenýúm účšitelem,
- čhýbeš jíúčí ú domaúčí ú úú kol, neodevzdaúní ú šeššitú š domaúčíúm úú kolem búde zohlednešno prši

zaú vešrečšneú  klašifikači 


