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Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA - 1. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět matematika je vyučován ve všech ročnících 1. stupně a je v základním 

vzdělávání založen především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných situacích. Poskytuje 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 

matematickou gramotnost. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem 

k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů. 

Ve vzdělávacím procesu má svou nezastupitelnou roli. Vyučovací předmět matematika 

má v 1. ročníku časovou dotaci 4 hodiny týdně, ve 2. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Výuka 

probíhá většinou v kmenových třídách, ale jelikož se žáci učí využívat i prostředky 

výpočetní techniky, může probíhat i v počítačové učebně s využitím vhodného počítačového 

softwaru a určitých výukových programů. Důraz je kladen na důkladné porozumění 

základním  myšlenkovým  postupům  a  pojmům  matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností v dalším procesu učení, 

tvůrčích činnostech i praktickém životě 

 vést žáky k pozitivnímu vztahu k učení, k posuzování vlastního pokroku 

 

Kompetence k řešení problémů 

 dokázali najít chyby v matematických úlohách, při jejich řešení využívali získané 

vědomosti a dovednosti a nenechali se odradit případným nezdarem 

 při řešení úloh objevovali různé varianty řešení 

 uměli svá správná rozhodnutí odůvodnit  

 

Kompetence komunikativní 

 vyjadřovali výstižně, jasně a srozumitelně  

 rozuměli všem pojmům matematické symboliky 1. stupně 
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Kompetence sociální a personální 

 uměli pracovat ve skupinách a při řešení daného úkolu spolupracovat s druhými 

 v případě potřeby poskytli pomoc nebo o ni požádali 

 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k tomu, aby používali bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

určené pro práci v matematice 

 

Vzdělávací obsah oboru matematika je rozdělen do 4 tematických okruhů 

◦ Čísla a početní operace (2. stupeň navazuje okruhem Číslo a proměnná) 

◦ Závislosti, vztahy a práce s daty 

◦ Geometrie v rovině a v prostoru 

◦ Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 

Jeho cílem je využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, 

rozvíjet paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů, rozvíjet logické myšlení, vytvářet 

zásobu matematických nástrojů, rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení 

úloh, k soustavné sebekontrole, k vytrvalosti a přesnosti. 

 


