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Matematika 2, pracovný zošit 1 – metodická príručka
číslo strany: 2
obsahový štandard: Určovanie počtu.
výkonový štandard: Rozlišovať čísla do 20.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Cieľ úlohy: Zopakovať a upevňovať číselný rad v obore do 20.
Rozhovorom o ilustrácii zoznámime žiakov s krajinou Číslovo, kráľom Numerom, ktorá leží hneď za
Makovníkovom a tesne pred Orechovníkovom. Na tabuľu si nakreslíme kľukaté cestičky, magnetkami
pripneme rôznofarebné papierové čísla od 0 – 20. Žiakov motivujeme rozprávaním o kráľovi
Numerovi, ktorý sa v jedno slnečné jesenné popoludnie vybral na prechádzku po svojom kráľovstve
Číslovo. Cestou stretával dôležitých obyvateľov krajiny. Do rozprávania postupne pridáva učiteľ
pokyny a postupne vyzýva žiakov k tabuli: -Zrazu stretol jednociferné čísla (úlohou žiakov, je nájsť
pripevnené jednociferné čísla na tabuli a uložiť ich pod obrázok). –Všetkých obyvateľov spolu bolo
iba... -Najmenšie číslo z nich je... –Najväčšie číslo z nich je... –V Číslove žijú aj dvojciferné čísla...
-Usporiadaj oddychujúce čísla v Číslove tak, ako idú na číselnej osi pekne za sebou. Zopakujeme
pojmy ...hneď pred, pred, hneď za, za....
Práca s ilustráciou: -Čo robili čísla počas prechádzky kráľa Numera? –Ktoré číslo bývalo v domčeku na
stračej nôžke? –Ktoré číslo sa kúpalo v jazierku? –Čo práve robilo číslo 2?
ďalšie tipy a nápady:
Ak máme časový priestor, môžeme si celú situáciu s číslami zdramatizovať. Každý žiak dostane jedno
papierové číslo, jeden žiak bude predstavovať kráľa Numera, ktorý sa prechádza po krajine. Či sa
zahráme na koberci alebo žiaci ostanú sedieť v laviciach, to je na našom rozhodnutí. Cieľom
dramatizácie je zopakovať usporiadanie čísel v číselnom rade pomocou nápovedných otázok. Napr.: Za kráľa Numera sa postavia všetky jednociferné čísla....... všetky párne čísla....... všetky dvojciferné
čísla.... číslo, ktoré stojí hneď pred číslom 7.... a pod.
okraj
Pripomíname si reťazovky. Na začiatok niečo jednoduché.
číslo strany: 3
obsahový štandard: Pojmy pre porovnávanie.
výkonový štandard: Prirodzené čísla 0 - 20. Utváranie skupín predmetov.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Cieľ úlohy: Zopakovať rôzne spôsoby zápisu prirodzeného čísla.
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Na ilustrácii zopakujeme rôzne spôsoby zápisu prirodzeného čísla, s ktorými sa už žiaci stretli v prvom
ročníku, pomocou krúžkov a paličiek. Krúžok predstavuje desiatku a palička jednotky. Podľa ilustrácie
postupne vypĺňajú celú tabuľku. So slovným zápisom číslic 8, 10 a 20 žiakom pomôžeme – napíšeme
ich na tabuľu.
úloha 2
Žiakov necháme pracovať samostatne, kontrolovať správnosť riešenia si môžu navzájom vo dvojici.
Ak využívame metódu CLIL, môžeme príklady čítať nahlas v cudzom jazyku.
úloha 3
Cieľ úlohy : Zopakovanie usporiadania čísel v obore do 20, porovnávanie pomocou relačných znakov <,
>, =.
Pred vypracovaním úlohy ústne zodpovieme na otázky: -Ktoré číslo je v číselnom rade najväčšie?
Ktoré najmenšie? Môžeme porovnávať len dvojice čísel 5 > 3, 9 < 12 alebo porovnávame čísla stojace
vedľa seba v celej úlohe 5 > 3, 3 < 9, 9 < 12... Je na nás ako si určíme vopred pravidlá.
Ak máme čas i chuť, môžeme si vyrobiť jednoduché pomôcky a využívať tak so žiakmi činnostné
učenie. V Aktívnej matematike máte k dispozícii hracie kartičky so znakmi na porovnávanie, aj s
číslami.

úloha 5
Úloha je veľmi jednoduchá, máme vylúštiť tajničku, ktorú tvoria vagóny vlaku. Necháme žiakov
premýšľať, akým spôsobom odhalíme skrytý nápis. Čísla, ktorými postupnosť pokračuje, napíšeme
nad okienko s písmenom, potom už iba písmená dosadíme do vláčika. Odpoveď je: ČÍSELNÁ OS.
Pýtajte sa žiakov, či si pamätajú, čo to číselná os je. Natiahnite špagát, rozdajte žiakom kartičky
s číslami od 0 do 20 a pomocou kolíčkov na bielizeň ich postupne pripínajte. Môžete začať od nuly,
ale oveľa väčšia zábava bude, keď začnete napríklad číslom 7, potom číslo 12, potom číslom 3, atď.
Deti budú musieť odhadnúť vzdialenosti a ako budú čísla pribúdať uvidíte, či ich treba korigovať alebo
nie. Takto si deti najlepšie zapamätajú dôležitú vlastnosť číselnej osi: obrazy dvojíc za sebou idúcich
čísle sú od seba rovnako vzdialené.
okraj
Úlohou je pokračovať v kreslení alebo rysovaní čiar. Deti radi pracujú s pravítkom, takže my sa
prikláňame k rysovaniu. Riešení je viac – budú robiť čiary rovnobežné so zadanou čiarou a posunuté
o jeden štvorček doprava alebo budú robiť osovo súmerné čiary alebo...
ďalšie tipy a nápady:
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Skupinová práca - Môžeme zaradiť aj manipulačnú aktivitu, ktorú si vopred pripravíme alebo
využijeme pomôcky na tzv. činnostné učenie. Každá dvojica dostane na lavicu 2 ks biely okrúhly
kartón a 10 ks jednoduchých drievok (paličiek od nanukov). Okrúhly kartón bude predstavovať
desiatku a drievka jednotky. Podľa pokynov učiteľa, neskôr podľa pokynov žiaka vytvárame čísla.
Napr. –Budeme potrebovať 1desiatku a štyri jednotky. Aké číslo dostaneme? –Aké číslo vytvorím ak
použijem 2desiatky? –Vytvor mi číslo, ktoré sa skladá z 1desiatky a piatich jednotiek.

číslo strany: 4
obsahový štandard: Jednoduché slovné úlohy.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 bez prechodu cez základ
10.
komentáre k úlohám:
úloha 1,2
V úlohách si precvičíme sčítanie a odčítanie v obore do 10. Necháme žiakov počítať samostatne
a overíme si správnosť riešenia. Ak používame metódu CLIL výsledky nám môžu žiaci prečítať nahlas
v cudzom jazyku.
úloha 3
Niektorým žiakom môže úloha spôsobovať problém, nakoľko daný typ úloh zabudli po prázdninách
počítať, preto postup zopakujeme. – Mám 8 guľôčok. Koľko ešte musím pridať, aby som ich mal 10?
– Mám 9 guľôčok, koľko musím odobrať, aby mi zostalo 8? –Mám 3 guľôčky, koľko musím ešte pridať,
aby som mal 5? Žiaci si môžu pomôcť zobrazovaním na žiackom počítadle. Úlohu môžeme motivovať
hrou kráľa Numera so svojimi poddanými.
úloha 4
Cieľ úlohy: Vypočítať slovné úlohy na odčítanie v číselnom obore do 20.
Slovnú úlohu prečíta jeden žiak, prípade ju prečítame spolu. Po prečítaní otázky zisťujeme, čo máme
vypočítať, aby sme zistili, či žiaci otázke rozumejú. Príklad žiaci zostavujú samostatne, vypočítajú a
zapíšu výsledok do odpovede. Overíme si správnosť riešenia. Podobne počítame aj druhú slovnú
úlohu, avšak dávame pozor, aby žiakov nezmiatlo slovíčko „viac“. Opäť si overíme správnosť riešenia.
okraj
Reťazovka. Môžete zopakovať pojmy párne a nepárne číslo.
číslo strany: 5
obsahový štandard: Znaky +, - ,=
výkonový štandard: Použiť znaky +, - ,=.
komentáre k úlohám:
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úloha 5, 6
V úlohách si precvičíme sčítanie a odčítanie v obore do 10. Na základe postupnosti výsledkov
môžeme žiakom poukázať, že čísla v krajine Numero nebývajú v domčekoch izolovane, ale na želanie
kráľa sú za sebou pekne usporiadané .
Necháme žiakov počítať samostatne a overíme si správnosť riešenia. Ak používame metódu CLIL
výsledky nám môžu žiaci prečítať nahlas v cudzom jazyku.
úloha 7
Na jednoduchom príklade 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7 si so žiakmi zopakujeme komutatívnosť (zamieňanie).
Na tabuľu si pripravíme farebné magnetické čísla. Číslice 3 budú žlté, číslice 4 ružové. Číslice 7 môžu
zostať čierne. Znamienka +, -, = napíšeme na tabuľu kriedou. Motivácia: Anička pri počítaní príkladov
zistila, že číslice si pri sčítavaní môžu svoje miesta vymeniť a nič sa nestane a gumu nemusí vôbec
použiť, lebo výsledok je správny v oboch prípadoch.
Namiesto Aničky v pracovnom zošite sa s príkladom zahráme. Číslice 3, 4 a 7 dostanú do ruky traja
žiaci a premiestňujú sa vždy tak, že výsledok ostane správny.

úloha 8
Precvičujeme si sčítanie na pyramídach. Upozorníme na dodržiavanie pravidiel: ak sú čísla vedľa seba,
čiže na jednej úrovni, vtedy čísla sčitujeme. Ak sú čísla pod sebou, musíme čísla odčítať alebo počítať
dopočítavaním. Spoločne si skontrolujeme správnosť riešenia.

úloha 9
Pri počítaní si žiaci môžu pomáhať panáčikom a číselnou osou na lavici. Môžu využiť počítadlo, prsty
na rukách, prípadne tí šikovnejší počítajú „z hlavy“.
okraj
Veľmi dôležitá zručnosť, ktorú budú žiaci využívať pri písomnom odčítaní. –Tri a koľko je desať?
ďalšie tipy a nápady:
Na začiatku hodiny môžeme zaradiť počítanie na veľkej číselnej osi, ktoré si vyrobíme z výkresov
formátu A4, zlepíme lepiacou páskou a pás čísel, ktorý umiestnime na zem je hotový (pripomeňte si,
ako skákal panáčik po číselnej osi v prvom ročníku). Úlohou žiakov je na pokyn učiteľa urobiť počet
krokov, podľa toho aké číslo počuje. Najprv však musíme nacvičiť rovnaké kroky (žiaci môžu
navrhovať riešenia), aby sme to robili vždy rovnako. Počítame: 7 – 4 + 0 = 3 –Urob 7 krokov dopredu.
Urob 4 kroky vzad, urob 0 krokov dopredu. Na ktorom čísle si zastal?
10 – 7 + 6 = 9 –Urob 10 krokov dopredu. Urob 7 krokov vzad, urob 6 krokov dopredu. Na ktorom čísle
si zastal? Aby ostatní žiaci neboli nečinní, budú počas jednotlivých krokov vykonávaných spolužiakom
nahlas počítať. Úlohou učiteľa je ustriehnuť, kedy je hra pre žiakov príťažlivá a naopak, kedy je už
potrebná zmena činnosti.

číslo strany: 6
5
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obsahový štandard: Sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním druhého sčítanca k prvému,
dopočítaním menšieho sčítanca k väčšiemu.
výkonový štandard: Vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k danej situácii.
komentáre k úlohám:
úloha 10, 11
V úlohách si precvičíme sčítanie a odčítanie v obore do 10 a to pričítaním čísla 5 a čísla 6. Necháme
žiakov počítať samostatne a overíme si správnosť riešenia.
úloha 12
Pred samotným počítaním si so žiakmi zopakujeme, akým spôsobom vypĺňame tajničku. Tzn. Píšeme
veľkými tlačenými písmenami, začíname písať vždy do prvého okienka. Najprv vypočítame príklady.
Môžeme si pomáhať počítadlom, dopočítaním po jednom, počítaním na prstoch alebo rýchlym
počítaním spamäti. Výsledok tajničky: V NAŠEJ TRIEDE!
úloha 13
Ak máme možnosť, odporúčame precvičiť úlohu na GEODOSKE, zároveň to bude príprava na
nasledujúcu stranu. Každý žiak má dosku pred sebou, spoločne si spočítame koľko má geodoska
stĺpcov, koľko riadkov. Učiteľ zadáva pokyny: - Začni v druhom stĺpci, v prvom riadku....urob tri
pohyby prstom vľavo...atď. Potom vypracujeme úlohu v pracovnom zošite podľa pokynov. Najkratšou
cestou z bludiska myška zje krémeš a lízanku. Nezabudnime na rozhovor o bludisku...

ďalšie tipy a nápady:
Na začiatku hodiny odporúčame precvičiť pamäťové počítanie v obore do 10, napr. takto: Každý žiak
má na lavici vyrobené číslice na kartičkách (rozmer cca 8x5cm) od 0 - 10. Učiteľ príklady zadáva ústne,
žiaci frontálne odpovedajú zdvihnutím kartičky so správnym výsledkom.

Obmena 1: Učiteľ zadáva výsledky ústne, každý žiak si postupne otáča svoje kartičky so správnym
výsledkom na opačnú (zadnú) stranu, až mu na lavici ostane iba jedno číslo. Ak počítal správne, má aj
správnu výslednú kartičku.
Obmena 2: Učiteľ ukazuje príklady na kartách, žiaci frontálne odpovedajú zdvihnutím správnej
kartičky s výsledkom príkladu.
Obmena 3 (CLIL): Učiteľ zadáva príklady v anglickom jazyku, žiaci zodvihnú na kartičkách správny
výsledok, aj ho slovne vyslovia po vyzvaní.
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Obmena 4 (CLIL): Učiteľ vysloví izolovane čísla v angličtine, ktoré predstavujú telefónne číslo. Úlohou
žiaka je vytvoriť zo svojich kartičiek s číslami dané číslo. – My telephone number is...

číslo strany: 7
obsahový štandard: Zväčšiť a zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 bez prechodu cez základ
10 na úrovni manipulácie.
komentáre k úlohám:
úloha 14, 15
V úlohách si precvičíme sčítanie a odčítanie v obore do 10 a to pričítaním čísla 7 a čísla 8. Necháme
žiakov počítať samostatne a overíme si správnosť riešenia.
úloha 16
Precvičujeme si sčítanie na pyramídach. Upozorníme na dodržiavanie pravidiel: ak sú čísla vedľa seba,
čiže na jednej úrovni, vtedy čísla sčitujeme. Ak sú čísla pod sebou, musíme čísla odčítať alebo počítať
dopočítavaním. Spoločne si skontrolujeme správnosť riešenia.
úloha 17
Žiaci majú radi, ak sa môžu zahrať na toho, kto hľadá chyby, tak to využijeme! Kráľ Numero sa
rozhodol, že skontroluje prácu svojich radcov, ktorí vyberajú dane do kráľovskej pokladnice. Koľko
chýb pomôžeš nájsť kráľovi?
úloha 18
Pri počítaní si žiaci môžu pomáhať panáčikom a číselnou osou na lavici. Môžu využiť počítadlo, prsty
na rukách, prípadne tí šikovnejší počítajú „z hlavy“. Odporúčame využiť veľké demonštračné
počítadlo, prípadne veľkú číselnú os na podlahe.
úloha 19
Na tabuľu si pripravíme farebné magnetické číslice: 3, 10, 7 a 2, 8, 5. Najprv si zahráme didaktickú hru
na párne a nepárne čísla, potom čísla na tabuli rozdelíme na párne a nepárne. Žiakom dávame
doplňujúce otázky, aby sme mali istotu, že úlohu pochopili. Spoločne hľadáme možnosti riešenia.
Príklady môžeme na tabuľu písať, prípadne skladať z magnetických kariet. Žiakov upozorníme na
komutatívnosť (zamieňanie).
úloha 20
Tabuľku si vopred prekreslíme na tabuľu. Zopakujeme si čo je riadok, čo stĺpec. Postupujeme podľa
pokynov v pracovnom zošite, zakrúžkovaním správneho písmena v tajničke.
M
D
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I
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okraj
Vyplnené písmená ukazujú kľúč k šifre. Písmeno M má hodnotu 1, písmeno A hodnotu 2,... Riešením
je MAČKA MŇAUKAČKA.
ďalšie tipy a nápady:
V priebehu hodiny odporúčame zaradiť didaktickú hru na zopakovanie pojmov „pár - nepár“. Budeme
potrebovať škatuľu, do ktorej vložíme lístky s číslami 0 – 10 (aj viackrát). Žiaci sedia okolo a postupne
si zo škatule lístky ťahajú a hovoria, čo si vytiahli: 1 - nepár, 4 - pár, 8 - pár... Ak žiak povie správne,
lístok si nechá, ak nie, dá ho späť do škatule. Kto získa najviac lístkov, vyhráva.

číslo strany: 8
obsahový štandard: Rozklad čísla na jednotky a desiatky.
výkonový štandard: Rozložiť číslo na jednotky a desiatky.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Zopakujeme si rozklad čísel na desiatku a jednotky. Zároveň zopakujeme algoritmus, kde najskôr
rozložíme dvojciferné číslo na desiatku a jednotky, potom jednotky spočítame a pridáme ich k
desiatke. Pri rozcvičke môžeme jednotky zapisovať farebne alebo ich aspoň farebne podčiarkovať.
Takýto typ príkladov precvičujeme aj do zošita.

13 + 4 = 10 + 7 = ___
úloha 2
Aj v tejto úlohe si žiaci môžu pomôcť rozkladom čísla na desiatku a jednotky, potom už iba jednotky
spočítať a zapísať výsledok.
úloha 4
Úlohu odporúčame prepísať na tabuľu, zopakujeme si ktoré čísla sú jednociferné, ktoré dvojciferné.
Jedného dňa sa jednociferné a dvojciferné čísla pohádali a to až natoľko, že odmietli spolupracovať.
Správa o hádke sa dostala až pred kráľa Numera, a ten sa veľmi nahneval. Za trest zrušil popoludňajší
futbalový turnaj a čísla museli poslúchať. Za úlohu dostali vytvoriť dvojice tak, aby sa vždy stretlo
jedno dvojciferné a jedno jednociferné číslo. Kráľ Numero bol spokojný. Číslice sa síce trocha mračili,
ale keďže sa na kráľa hnevať nepatrí, nakoniec všetko dobre dopadlo .
úloha 5
Zopakujeme algoritmus, kde najskôr rozložíme dvojciferné číslo na desiatku a jednotky, potom
jednotky odčítame a pridáme ich k desiatke. Pri rozcvičke môžeme jednotky zapisovať farebne alebo
ich aspoň farebne podčiarkovať. Takýto typ príkladov precvičujeme aj do zošita.
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17 - 4 = 10 + 3 = ___
okraj
Začíname deťom reťazovky trošku komplikovať. Už nepočítajú iba v smere šípky. Musia vypočítať aj
čísla, ktoré sú v protismere. –Čo plus 2 rovná sa 15?. Pomáhajte si počítadlom, prstami, panáčikom
na číselnej osi. Dôležitá zručnosť pri riešení rovníc na druhom stupni.
ďalšie tipy a nápady:
Didaktická hra: „Na medovníčky“. Z papiera alebo výkresu si vyrobíme jednoduché medovníčky.
Žiakov rozdelíme na dve rovnaké skupiny. Jedna skupinka budú žiaci z Makovníkova, druhú tvoria
žiaci z Orechovníkova . Všetci sa postavia do jedného kruhu, ešte im pridelíme čísla, ktoré si musia
zapamätať. Do stredu dáme jeden medovník a hra sa začína. Učiteľ nahlas hovorí príklad. Napríklad: 6
+ 3. Dvaja, ktorých súčet je 9, sa snažia zobrať čo najrýchlejšie v strede ležiaci medovník. Ktorá
skupinka bude mať čo najviac medovníkov, vyhráva. Do kruhu dopĺňame vždy iba jeden medovník.

číslo strany: 9
obsahový štandard: Nepriamo sformulované úlohy.
výkonový štandard: Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie.
komentáre k úlohám:
úloha 7
Precvičovanie sčítania dvojciferného a jednociferného čísla v obore do 20. Aké čísla zamachulila
Machuľka atramentovým perom?
Občas sa stáva, že pero zanecháva machule. Čísla v kráľovstve Číslovo sa rozhodli, že pôjdu na
karneval. Všetky číslice okrem nuly sa zamaskovali. Postupujeme metódou „pokus – omyl“, ak je to
pre niektorých žiakov ťažké, môžeme sa to zahrať v priestore.
úloha 8
Ideálne by bolo, ak by mal každý žiak k dispozícii na manipuláciu papierové peniaze. Tie si môžeme
vyrobiť a vložiť do obálky alebo to môžeme zakúpiť. Učiteľ zadáva pokyny, žiaci prakticky skladajú
príklady na eurových bankovkách a plastových minciach. Ak máme v triede „obchod“ môžeme úlohu
prakticky zrealizovať nákupom potravín v hodnote uvedenej v pracovnom zošite 2 €, 5 €, 10 € alebo 1
€,2 €, 5 €, 10 €.
úloha 10
Budeme počítať na prstoch, napočítame 10 prstov a potom ešte 7 prstov. Spolu máme 17 prstov. Aké
číslo musíme odčítať od čísla 17, aby sme dostali číslo 10? Odpočítavame po jednom, výsledok
zapíšeme do okienka. Môžeme použiť aj veľké demonštračné počítadlo. Ak to niekomu vyhovuje
najviac, skáče s panáčikom po číselnej osi.
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úloha 11
Úlohou žiaka je spočítať bodky v každom okienku a doplniť chýbajúce bodky tak, aby sme dostali
určený počet. Jednotlivé skupiny okienok môžeme vymaľovať rovnakou farbičkou. Úlohu precvičíme
vopred prácou pri tabuli za pomoci vyrobených kartičiek s bodkovou symbolikou.
okraj
Nechávame na rozhodnutí učiteľa, či už je v triede čas na to, aby deti počítali čo najrýchlejšie. Našim
cieľom je, aby deti prepočítali čo najviac spojov aby si ich zautomatizovali. Podobné úlohy môžete
zadávať aj na rozcvičku na začiatku hodiny.
ďalšie tipy a nápady:
V triede si môžeme veľmi jednoducho vytvoriť „obchod“.
Budeme potrebovať prázdne škatuľky od potravín, na ktoré nalepíme
cenovky. Žiaci počas hodín prakticky nakupujú. Túto aktivitu majú vo veľkej
obľube.

číslo strany: 10
obsahový štandard: Sčítanie, odčítanie.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 bez prechodu cez základ
10.
komentáre k úlohám:
úloha 12
Precvičovanie sčítania dvojciferného a jednociferného čísla v obore do 20. Aké čísla môžu byť pod
machuľami? Aj dnes sa čísla v kráľovstve Číslovo sa rozhodli, že pôjdu na ples. Všetky číslice okrem
nuly sa zamaskovali. Postupujeme metódou „pokus – omyl“, ak je to pre niektorých žiakov ťažké,
môžeme sa to zahrať v priestore.
úloha 13
Pripravíme si dve veľké papierové kocky, na strany napíšeme ľubovoľné veľké číslice v obore do 20.
Žiaci sa sadnú do kruhu na koberec a postupne kocku hádžu. Keď zastane na nejakom čísle, učiteľ
nahlas vydáva pokyny. –Ktoré číslo je o 2 väčšie ako ___? –Ktoré číslo je o 1 menšie ako ___? –Číslo
o 2 menšie ako je ___ je číslo?
úloha 15
Najprv si zopakujeme pojmy „súčet – rozdiel“. Každý žiak má na lavici kartičky s číslami 0 – 20 (cca 8 x
5cm). Učiteľ zadá pokyn „súčet“ a ukáže veľkú demonštračnú kartu s číslom 10. Úlohou žiakov je čo
najrýchlejšie nájsť dve správne čísla tak, aby spolu tvorili súčet 10. Napr. 5 + 5, 2 + 8, 6 + 4. Úloha má
viac riešení, preto zdôrazníme, že správny výpočet nemusí byť iba jeden.
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Podobne učiteľ nahlas vysloví slovo „rozdiel“ a ukáže veľkú demonštračnú kartu s číslom 7. Úlohou
žiakov je čo najrýchlejšie nájsť dve správne čísla tak, aby spolu tvorili rozdiel 7. Napr. 10 - 3, 7 - 0,
a pod.
Potom žiaci samostatne vypracujú úlohu v pracovnom zošite.
úloha 16
Úlohou žiakov je vyhľadať čo najviac príkladov na sčítanie alebo odčítanie s daným výsledkom. Úlohu
vypracujú samostatne. Ak používame metódu CLIL, príklady pri kontrole správnosti čítame
v angličtine.
okraj
Reťazovka. Overte si, či každý žiak vie, ako počítať výsledky proti smeru šípky. Ak nie, venujte mu čas,
zistite, ktorý model je preňho najvýhodnejší (prsty, počítadlo, panáčik,... ) a pracujte s týmto
modelom. Nedávajte žiakom „recepty“ typu „Zmeň znamienko na opačné“. To je práve to, čo má
každý žiak objaviť pre seba sám. A sám si to aj sformulovať. Vašou úlohou je iba overiť, či ten „jeho
recept“ je správny.

číslo strany: 11
obsahový štandard: Sčítanie, odčítanie.
výkonový štandard: Vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k danej situácii.
komentáre k úlohám:

úloha 17
Prácu s panáčikom žiaci poznajú z prvého ročníka. Zopakujme si správny postup nácviku. Pri počítaní
si pomáhame znázorňovaním na dráhe. Postavíme sa na miesto prvého sčítanca, urobíme toľko
skokov, koľko vyjadruje druhý sčítanec. Miesto doskoku je číslo, ktoré predstavuje súčet. Skoky
znázorňujeme iba oblúčikmi, nie šípkami. Pri odčítaní skáče panáčik do opačnej strany, čo nám
ukazuje aj tvárička panáčika. Postupne motivujeme deti, aby celý pohyb panáčika vyznačili jednou
šípkou (z 5 rovno na osmičku). Chce to čas a hlavne dlhé skoky nebudú pre deti jednoduché, zo
začiatku.
Odporúčame využiť veľkú číselnú os, ktorú prestrieme na podlahu v triede a na pokyn učiteľa žiaci
pochodujú ako panáčik a zároveň počítajú. Bližšie vysvetlenie na strane 5.
úloha 18
V predchádzajúcej úlohe urobili deti toľko oblúčikov, koľko určoval druhý sčítanec a mali výsledok.
Dopočítavali. Tento spôsob je veľmi jednoduchý, ale kontraproduktívny z pohľadu rýchleho počítania
cez desiatku. Preto v tejto úlohe trénujeme prechod cez desiatku. Panáčik chce skákať čo
najrýchlejšie – na dva dlhé skoky. Preto sa rozhodol, že sa vždy zastaví na desiatke – urobí si tam také
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medzipristátie. Keď je na čísle 5, najprv si povie, koľko krokov potrebuje urobiť na číslo 10 (a urobí
jeden veľký skok). A potom ešte toľko krokov, koľko mu ostalo (a urobí druhý veľký skok).
okraj
Počítame príklady s viacnásobným sčítaním a odčítaním.

číslo strany: 12
obsahový štandard: Sčítanie, odčítanie.
výkonový štandard: Vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k danej situácii
(matematizácia reálnej situácie).
komentáre k úlohám:
úloha 19
Už samotné zadanie nás nabáda k tomu, aby sme sa nebránili manipulácii s kockami. Odporúčame
penové kocky, ktoré nevytvárajú v triede pri práci hluk, sú farebne zladené a viacnásobne
jednoducho použiteľné. Je len na nás či využijeme sadu kociek pre triedu (následne musíme
zabezpečiť ich rozdávanie pred hodinou) alebo malú sadu dvadsiatich kociek pre každého žiaka.
Akékoľvek možnosti máme, je dobré, ak žiaci skutočne manipulujú a vytvárajú stavby v skupinách
alebo samostatne.
Nezabúdajme upozorniť, že stavby staviame dopočítaním do celej desiatky. Najprv postavíme prvý
komín (modro – žltý), až potom dostaviame zo žltých kociek druhý komín. Pri odpočítavaní zasa
opačne. Pri spočítavaní kociek nemusíme počítať po jednom všetky kocky. Ak vieme, že v prvom
komíne ich je 10, stačí spočítať kocky v druhom komíne.
Majme na pamäti, že naším cieľom je upevniť u detí myšlienku počítania s prechodom cez desiatku.

úloha 20
Najprv žiaci vypočítajú príklady, potom sa spoločne s kráľom Numerom zapozeráme na nočnú oblohu
teleskopom. Ak počítame správne, pod hviezdy napíšeme veľké tlačené písmená, dostaneme
odpoveď: MALÝ VOZ. Hviezdy môžeme pospájať čiarou.
V úlohe je chyba. Namiesto 4 má byť pri druhej hviezdičke zľava číslo 7.
okraj
Reťazovka. Ak si myslíte, že je na to vhodný čas, môžete najprv deťom diktovať úlohy z reťazovky
a nechať ich počítať spamäti.

číslo strany: 13
obsahový štandard: Rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná čiara, otvorená i uzavretá čiara.
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výkonový štandard: Rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, otvorenú i uzavretú čiaru.
komentáre k úlohám:
úloha 1, 2
Navodíme atmosféru letných prázdnin a dovoleniek s rodičmi pri mori. Riadeným rozhovorom žiakov
vedieme k príbehu o kráľovi Numerovi, ktorý sa taktiež vybral oddýchnuť si k moru do susednej
krajiny. Precvičíme si celé telo a znázorňujeme rukou pohyb morskej hladiny. Kreslíme do vzduchu
malé vlnky, veľké vlny, rozbúrené more, pokojné more (krivú čiaru, rovnú čiaru).
Úlohy žiaci vypracujú ceruzou alebo modrou farbičkou.
úloha 3
Pomenujeme živočíchy, ktoré žijú pod morskou hladinou. Žiaci vypracujú úlohu samostatne. Ak
máme dostatok času obrázky si žiaci vyfarbia farbičkami.
okraj
Pokračujeme v kreslení alebo rysovaní vzoru.

číslo strany: 14
obsahový štandard: Rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná čiara, otvorená i uzavretá čiara.
výkonový štandard: Rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, otvorenú i uzavretú čiaru.
komentáre k úlohám:
úloha 4, 5
Cieľom úlohy je precvičiť si kreslenie rovných (horské štíty) aj krivých (lyžiarska stopa) otvorených čiar
a uzavretých (kruhy na hladine). Nechajte žiakov pracovať samostatne.
úloha 6
Žiaci pracujú vo dvojiciach so súborom penových farebných kociek. Postupujeme podľa pokynov
v pracovnom zošite. Kockáčik a Guľôčka majú radi stavby z kociek, preto im dnes pomôžeme.
Didaktická hra: postav vo dvojici čo najviac stavieb zo štyroch kociek tak, aby si použil vždy iba zelenú
a červenú farbu. Koľko stavieb vieš postaviť?
Riešenie:
Zelená
Červená Červená Zelená
Červená Zelená
Červená Zelená
Červená Zelená
Zelená
Červená
Zelená
Červená Zelená
Červená zelená
Červená
Červená Zelená
Zelená
Červená Červená Zelená
okraj
Reťazovka.
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číslo strany: 15
obsahový štandard: Kreslenie, rysovanie, postupnosť znakov, symbolov a obrázkov.
výkonový štandard: Identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti a na základe tohto
pravidla doplniť do postupnosti ďalšie znaky, symboly alebo obrázky.
komentáre k úlohám:
úloha 7
Tento typ úloh je u žiakov veľmi obľúbený, nakoľko radi objavujú, spájajú. Odporúčame najprv
pracovať ceruzou, potom si výšivky môžu zvýrazniť farbičkou. Na základe pozorovania dokresľujú
vzor.
Didaktická hra: nazvali sme si to hrou, avšak ide o komentované ukladanie kociek podľa pokynov
učiteľa. Žiaci pracujú vo dvojiciach, na lavici majú dostatočný počet penových kociek. –Polož modrú
kocku na lavicu. –Hneď za modrú kocku, ulož červenú kocku. –Hneď za ulož zelenú kocku. –Z pravej
strany modrej kocky ulož žltú kocku.... atď.

úloha 8
Úlohu necháme žiakov vypracovať samostatne. Ak využívame metódu CLIL pomenujeme farby
v angličtine.
úloha 9
Žiaci spájajú body voľnou rukou. Na konci sa im ukáže nápis VITAJ.
okraj
Každá trojica čísel je vytvorená tak, že súčet dvoch čísel v hornom riadku je zapísaný v spodnom
riadku. Nechajte deti, nech objavia zákonitosť a potom podľa nej vyriešia príklady. Posledná trojica
má 15 riešení (ak 2 + 12 a 12 + 2 berieme ako rôzne riešenie). Je na vás, či budete chcieť od detí jedno
riešenie, alebo ich vyzvete, aby našli niekoľko, či všetky riešenia.

číslo strany: 16
obsahový štandard: Zhodné zobrazenie - osová súmernosť (na propedeutickej úrovni).
výkonový štandard: V štvorcovej sieti dokresliť osovo súmerný obrázok.
komentáre k úlohám:
úloha 1
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Deň vopred žiakov upozorníme, aby si priniesli malé zrkadielko. Pozorovaním zisťujú, čo v zrkadlovom
obraze chýba, čo je potrebné dokresliť.
úloha 1, 2
Úloha je zameraná na rozvoj pozornosti a trpezlivosti. Cieľom je hľadať rozdiely v predmetoch
nakreslených v zrkadlovom poradí. Kým v prvej úlohe sú obrazy geometrické a jednoduché, v druhej
treba trošku viac pozornosti.
okraj
Reťazovka.
číslo strany: 17
obsahový štandard: Zhodné zobrazenie - osová súmernosť (na propedeutickej úrovni).
výkonový štandard: V štvorcovej sieti dokresliť osovo súmerný obrázok.
komentáre k úlohám:
úloha 3, 4
Úlohy si precvičujeme na papieri, prípadne v štvorčekovom zošite v dostatočnom predstihu. Dôležitá
je trpezlivosť. Necháme žiakom dostatok času na vypracovanie. Cieľom nie sú dokonalé obrázky!
Pozor na smer obrázkov so šípkami, musia byť zrkadlovo otočené. Tvary nemusia byť dokonalé, ale je
potrebné dodržať spomínané kritériá. Nechajte žiakov pracovať so zrkadlom. Overiť si každú
nakreslenú čiaru. Postupne budú zrkadlo potrebovať menej a menej.
Úloha 3 je náročnejšia aj tým, že obrazy musia kresliť zľava doprava, sprava doľava, zhora nadol aj
zdola nahor. Pozor – zmena smeru nie je pre deti jednoduchá.
okraj
Čísla sú usporiadané v šesticiach. Úplná trojica určuje, ktoré čísla a aké farby sú použité. V neúplnej
trojici treba doplniť čísla tak, aby boli zopakované aj čísla, aj farby z prvej trojice, pričom farba čísla
samotného sa môže zmeniť. Napríklad v prvej šestici sú čísla 1, 2 a 3 a použité farby sú červená,
zelená a čierna. V spodnej trojici nám chýba číslo 2 a červená farba. Takže dopíšeme červenú dvojku.
Nechajte deti zahrať sa na pátračov, detektívov,... a vyriešiť túto záhadu.

číslo strany: 18
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku pomocou rozkladu druhého sčítanca.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ
10.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia:
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Úvodná ilustrácia znázorňuje počítanie s prechodom cez desiatku na počítadle. Máme dve desiatky
guľôčiek, každá je inej farby (ako na počítadle). Vezmeme počet guľôčiek, ktorý predstavuje prvého
sčítanca. Potom pracujeme s druhým sčítancom. Doplníme prvého sčítanca do desať a pridáme ešte
toľko guľôčiek, aby sme dostali druhého sčítanca. To, čo robíme na počítadle, vyjadruje aj zápis pod
obrázkom. 5 rozložíme na 2 + 3, pretože k 8 potrebujeme pridať 2, aby sme mali 10. Z 5 nám ostalo 3,
ktoré pripočítame k 10 a výsledok je 13.
úloha 1, 2
Cieľom úloh je naučiť žiakov doplniť desiatku, správne rozložiť druhý sčítanec a osvojiť si algoritmus
sčítania cez desiatku. Kto potrebuje, pomáha si počítadlom. Ak si deti nevedia pomôcť nakreslenými
guľôčkami, dajte im reálne počítadlo.
Napr.: 9 + 3 = _____ Napočítam si 9 červených guľôčok a ešte doplním 3 guľôčky tak, že najprv
dopočítam červené, až potom zelené guľôčky. To znamená, že druhý sčítanec musíme rozložiť na časť
chýbajúcu prvému sčítancu do 10 a zvyšok.

Ak máme čas i chuť, môžeme pracovať so žiakmi a realizovať aj činnostné učenie a pomôcky si
jednoducho vyrobiť (namiesto počítadla). Potom pracujeme vo dvojiciach alebo pracujú žiaci
samostatne.

ďalšie tipy a nápady:
Pravidelne precvičujeme: -Koľko chýba 5 do 10, 8 do 10, 4 do 10... Deti musia pohotovo reagovať, aby
nemali problém pri sčítaní cez základ 10.
Žiaci si sadnú na koberec okolo veľkej číselnej osi od 0 – 10. Učiteľ postaví na číslo 4 maskota triedy
(napr. maňušku medvedíka). -Koľko chýba medvedíkovi do 10?
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Žiaci majú na lavici kartičky s číslami od 0 – 10. Učiteľ hovorí čísla. Úlohou žiakov je zdvihnúť kartičku,
koľko chýba do 10. Napr. Učiteľ povie 7. –Koľko chýba do 10?
Učiteľ postaví do radu za seba 7 žiakov. Musí pribehnúť toľko žiakov, aby ich spolu bolo 10.

číslo strany: 19
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku pomocou rozkladu druhého sčítanca.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ
10
komentáre k úlohám:
úloha 3, 4
Cieľom úloh je naučiť žiakov doplniť desiatku, správne rozložiť druhý sčítanec a osvojiť si algoritmus
sčítania cez desiatku.
Napr.: 9 + 8 = _____ Napomôcť mi môžu červené a zelené guľôčky. Napočítam si 9 červených
guľôčok a ešte doplním 8 guľôčok tak, že najprv dopočítam červené, až potom zelené guľôčky. To
znamená, že druhý sčítanec musíme rozložiť na časť chýbajúcu prvému sčítancu do 10 a zvyšok. Kto
potrebuje, pomáha si reálnym počítadlo, alebo nakreslenými guľôčkami. Naším cieľom je, aby žiaci
vedeli pohotovo urobiť správny rozklad druhého sčítanca a rýchlo počítali s prechodom cez desiatku.
Každý z vašich žiakov však bude potrebovať na zvládnutie tejto zručnosti rôzne dlhý čas. Preto buďte
trpezlivé, deti prirodzene odídu od pomôcok, keď ich prestanú potrebovať.
úloha 5
Žiaci sa opäť stretávajú s príkladmi, keď majú doplniť druhý, prípadne prvý sčítanec. Rozdeľte žiakov
do skupín a nechajte ich bádať. Nech sa rozhodnú, akú pomôcku by použili pri vysvetľovaní riešenia
svojim spolužiakom – guľôčky, prsty, kocky, číselnú os,... alebo niečo úplne iné? Nezabúdajte, že
najlepšie sa veci učíme vtedy, keď ich vysvetľujeme iným.
úloha 6
Skúmame postupnosť uloženia písmen A, E, I v bruškách farebných húseníc. Vytvorme v triede
bezpečné prostredie, aby sa žiak metódou „pokus – omyl“ dopracoval k správnemu výsledku sám .
Mená húseníc (môžu byť v ľubovoľnom poradí): ELA, EAL, ALE, AEL, LEA, LAE.
okraj
Viacnásobné sčítanie a prechodom cez desiatku.

číslo strany: 20
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku pomocou rozkladu druhého sčítanca.
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výkonový štandard: Sčítať čísla v ľubovoľnom poradí pri riešení úloh.
komentáre k úlohám:
úloha 7
Žiaci si nacvičujú sčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 rozkladom druhého sčítanca. Pri
riešení úloh si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom (počítaním na dvadsiatkovom počítadle, na
číselnej osi...) Šikovnejší žiaci prídu aj na postupnosť výsledkov príkladov.
Pričítalky k danému číslu sme zaradili do pracovného zošita nie náhodou. Je to niečo ako spoje
násobilky. Deti by ich mali mať zautomatizované, aby v budúcnosti nemali problém s počítaním. Je to
základ ich matematického základu. Využite rytmiku zápisu: 8 + 2 = 10, 8 + 3 = 11, 8 + 4 = 12,...
úloha 8
Nechajte deti odhaliť, na ktorom mieste reťazovky treba začať. Skúsenosti s úlohami, ktoré (ako táto)
môžeme začať riešiť hocikde a výsledok je rovnaký, sú pre deti dôležité. Predpoklad silného zážitku,
ktorý ukotví túto skúsenosť v psychike dieťaťa je, že sa o tom budú na začiatku riešenia rozprávať
a dohadovať. Dávame pozor, či počítame v smere šípky alebo počítame oproti smeru šípky.
úloha 9
Úloha je obdobou okienkových príkladov, avšak bez okienok. Žiaci majú doplniť druhý sčítanec. Kto
potrebuje, použije pomocný model (prsta, počítadlo, číselnú os,... )
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 21
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20
s prechodom cez základ 10.
komentáre k úlohám:
úloha 10, 11
Cieľom úloh je naučiť žiakov doplniť desiatku, správne rozložiť druhý sčítanec a osvojiť si algoritmus
sčítania cez desiatku.
Napr.: 7 + 4 = najprv číslo štyri dopočítame do celej desiatky, preto si napočítam iba tri guľôčky,
zostávajúcu guľôčku napočítam zo zelenej farby. 7

+ 4 = 7 + 3 + 1 = 11

To znamená, že druhý sčítanec musíme rozložiť na časť chýbajúcu prvému sčítancu do 10 a zvyšok.
Výbornou pomôcku sú prsty, prípadne farebné guľôčky v pracovnom zošite.
6 + 7 = najprv číslo 7 dopočítame do celej desiatky, preto si napočítam iba štyri guľôčky, zostávajúce
tri guľôčky napočítam zo zelenej farby. 6

+ 7 = 6 + 4 + 3 = 11
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úloha 12
Žiaci si nacvičujú sčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 rozkladom druhého sčítanca. Pri
riešení úloh si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom (počítaním na dvadsiatkovom počítadle, na
číselnej osi...) Šikovnejší žiaci prídu aj na postupnosť výsledkov príkladov.
úloha 13
Výborná úloha na precvičenie rozkladu čísel v obore do 10, ktorá preverí žiacku šikovnosť a logické
myslenie. Namiesto každej farebnej kvetinky je potrebné zadať správne číslo. Rovnaká kvetinka =
rovnaké číslo. Propedeutika riešenia rovníc.
Riešenie:
Ak 8
Ak 2
Ak 5

= 10 – , tak 
= 10 – , tak 
= 10 – , tak 

=
=
=

2
8
5

Ak 4
Ak 9
Ak 7

= 10 – , tak 
= 10 – , tak 
= 10 – , tak 

=
=
=

6
1
3

okraj
Pokračujem v kreslení alebo rysovaní vzoru.

číslo strany: 22
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku. Slovné úlohy.
výkonový štandard: Riešiť zložené slovné úlohy na sčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez
desiatku.
komentáre k úlohám:
úloha 14, 15
Postupujeme podľa pokynov k úlohám číslo 10, 11 - PZ strana 21.
úloha 16
Je vhodné, ak podobné typy úloh so žiakmi precvičíme na tabuli, prípadne manipuláciou
s pomôckami. Veľmi vhodne nám na manipuláciu pomôžu napr. fazuľky.
Jeden žiak prečíta znenie slovnej úlohy. Zopakujme si otázku. –Koľko mala zafarbených guľôčok?
Potom si prečítajú slovnú úlohu samostatne a navrhujú riešenia. Samostatne zostavia príklad,
počítame vyfarbovaním guľôčok. Najprv vyfarbíme 5 guľôčok napr. zelenou farbičkou. Potom
vyfarbíme ešte 8 guľôčok napr. žltou farbičkou. –Koľko mala zafarbených guľôčok?
V druhej slovnej úlohe musíme pri vyfarbovaní zdôrazniť, že najprv dopočítame Tiborove kocky do
prvej desiatky, potom ešte dopočítame tie čo zostali. Odporúčame podobné typy úloh realizovať
s penovými kockami vo dvojiciach.
úloha 17
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Kráľovi Numerovi potrebujeme pomôcť s dvoma dôležitými plagátmi, a to tak, že ich vypočítame .
Úlohou žiakov je sčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 rozkladom druhého sčítanca. Pri
riešení úloh si môžu pomáhať ľubovoľným spôsobom (počítaním na dvadsiatkovom počítadle, na
číselnej osi...) Šikovnejší žiaci prídu aj na postupnosť výsledkov príkladov.
okraj
Reťazovka. Máte v triede šikovných počtárov, ktorí vyriešia reťazovku raz – dva a tiež takých, ktorí sa
s jej počítaním ešte „trápia“? Zamestnajte tých rýchlejších tým, že budú vymýšľať reťazovky pre
svojich spolužiakov. Samozrejme, reťazovka, ktorú vymyslia a odovzdajú vám, musí byť aj vyriešená
a skontrolovaná. Takto si vytvoríte peknú zásobu reťazoviek, ktoré ste nemuseli vymýšľať vy .

číslo strany: 23
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku pomocou rozkladu.
výkonový štandard: Sčítať čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez desiatku pomocou
rozkladu..
komentáre k úlohám:
úloha 1
Na úvodnej ilustrácii vysvetlíme žiakom algoritmus pomocou rozprávania o tom, ako sa panáčik
vybral do krajiny Číslovo na návštevu a rozhodol sa, že si cestu urýchli a bude cestovať dvoma skokmi.
Stojí na čísle 8 a má urobiť 6 malých krokov. Namiesto toho urobí prvý skok tak, aby skončil na
desiatke a na druhý mu ostane na preskočenie už iba 4 políčka. Úlohu môžeme vypracovať spoločne.
Postup panáčika je zapísaný pod číselnou osou. Druhého sčítanca si rozložíme tak, aby sme ho
k prvému dopočítali do celej desiatky. Algoritmus si precvičujeme na prvej úlohe pomocou číselnej
osi.

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14
Ako bude panáčik skákať? Najprv skočí na 10 (jeden veľký oblúčik), potom ešte doskočí druhým
skokom (druhý oblúčik) na číslo 14. Skoky zaznamenávame ceruzou, šípky nepíšeme. Vedieme žiakov
k tomu, aby urobili len dva skoky. Zapíšeme postup a vypočítame.
okraj
Čísla vytvárajú trojice tak, že číslo v spodnom riadku je súčtom čísel v hornom riadku.
ďalšie tipy a nápady:
Zahrajte sa didaktickú hru na „telefónnu ústredňu“: Žiakom rozdá učiteľ kartičky s číslami 0 – 20, žiak,
ktorý číslo nedostane je zamestnancom ústredne a bude počítať správne a nesprávne spojenia
telefónnych hovorov. Hru začína ľubovoľný žiak, :“Tu je číslo 7, volám číslo väčšie o 4.“ Mal by
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pokračovať žiak s číslo 11: „Tu je číslo 11, volám číslo menšie o 2.“ Pokračuje žiak s číslom 9: „Tu je
číslo 9,“...

číslo strany: 24
obsahový štandard: Sčítanie s prechodom cez desiatku, rovnice (na propedeutickej úrovni).
výkonový štandard: Sčítať čísla v obore do 20 s prechodom cez desiatku. Vyriešiť jednoduché
rovnice.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Ilustrácia ponúka základnú otázku, ktorú by si mal žiak položiť keď počíta s prechodom cez desiatku
pomocou rozkladu. Pripomeňme si s deťmi, ako s touto otázkou pracovať pri jednotlivých modeloch
(prsty, počítadlo, číselná os). Ak už niektoré deti modely nepotrebujú, nenúťte ich používať ich.
úloha 2
V úvode hodiny môžeme riešiť na tabuli jednoduché okienkové príklady v obore do 20 bez prechodu
cez základ 10. Potom pridáme ťažšie: precvičujeme, opakujeme -3 a koľko je 10? -2 a koľko je 10? Od
žiakov očakávame pohotovú odpoveď. Plynule prejdeme k počítaniu cez desiatku.

4+
4+

= 10
= 12

+ 3 = 8 .....
+ 7 = 16 ....

Riešenie úlohy necháme na samostatnú prácu žiakov. Pomáhajú si počítaním s panáčikom, alebo na
počítadlo, alebo na prstoch, alebo ako chcú . Výsledky skontrolujeme.
úloha 3
Postupujeme ako v úlohe číslo 17 na strane 22 v pracovnom zošite.
úloha 4
Deti môžu riešiť úlohu dopočítaním (na prstoch, počítadle, číselnej osi). Skúste ich smerovať k tomu,
aby používali zručnosti, ktoré získali pri prechode cez desiatku s použitím rozkladu. -9 a 1 je desať a 3
je 13. Takže 9 + 4 = 13..
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 25
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obsahový štandard: Jednoduché slovné úlohy.
výkonový štandard: Vytvoriť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
komentáre k úlohám:
úloha 1
Učíme žiakov riešiť a zároveň vytvárať slovné úlohy. Nechajte deti vymyslieť podobné úlohy o veku.
úloha 2
Úloha je tak trocha abstraktná a má hlavne propedeutický význam. Predpokladáme, že nie veštci žiaci
hneď pochopia očíslovanie motýľov od najväčšieho súčtu po najmenší, preto si úloha vyžaduje pomoc
zo strany učiteľa. Úlohu si môžeme pripraviť na tabuľu.
úloha 3
Nie je explicitne určené na základe čoho hľadáme dva rovnaké obrázky. Navrhujeme tento priestor
využiť na vyprovokovanie zaujímavej diskusie so žiakmi v triede.
okraj:
Čísla v spodnom riadku majú byť o 2 menšie ako čísla v hornom riadku.

číslo strany: 26
obsahový štandard: Jednoduché slovné úlohy.
výkonový štandard: Vytvoriť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
komentáre k úlohám:
úloha 4
Precvičujeme si sčítanie na pyramídach. Upozorníme na dodržiavanie pravidiel: ak sú čísla vedľa seba,
čiže na jednej úrovni, vtedy čísla sčitujeme. Ak sú čísla pod sebou, musíme čísla odčítať alebo počítať
dopočítavaním. Spoločne si skontrolujeme správnosť riešenia.

úloha 5
Navrhujeme začať reálnou situáciou vytvorením predaja tovaru, napr. v obchode so školskými
pomôckami. Na tabuľu pripneme obrázky školských pomôcok, rozhodnutie o cene tovaru môžeme
nechať na žiakov (ak je to potrebné, tak ich usmerníme). Prípadne uložíme školské pomôcky na
prázdnu lavicu.
(Zošit – 1€, peračník – 7€, guma – 2€, kniha – 9€.....)
Žiaci zostavujú spoločne do zošitov príklady na základe reálnej situácie, ktorú si v triede zdramatizujú.
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Potom nastupuje skupinová práca vo dvojiciach s pracovným zošitom. Dvojica sa môže pri práci
poradiť, výsledky si vzájomne prekontrolovať. Nechajme žiakov povedať celú úlohu aj sformulovať
otázku. Potom trieda kontroluje, či zápis riešenia zodpovedá sformulovanej otázke a aj situácii
znázornenej na obrázku.
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 27
obsahový štandard: Jednoduché slovné úlohy.
výkonový štandard: Vytvoriť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
komentáre k úlohám:
úloha 6
Chýba označenie úlohy číslo 6.
Vyberme sa spoločne do ZOO, spoznávať ako žijú gorily.
Samotná úloha je veľmi jednoduchá, máme vylúštiť tajničku, ktorá sa nachádza pod motivačným
obrázkom o gorilách. Necháme žiakov premýšľať, akým spôsobom odhalíme skrytý nápis. Čísla,
ktorými postupnosť pokračuje napíšeme pod okienko s písmenom, potom už iba písmená dosadíme
do tajničky. Odpoveď je: TU BÝVA GORILA.
úloha 7
Žiaci môžu úlohu vyriešiť ľubovoľným spôsobom. Znenie tajničky: JEDENÁSŤ HODÍN DENNE.
Odporúčame aspoň prácu v dvojiciach. Tak sa vám nestane, že by sa niektoré dieťa „zaseklo“ v riešení
a nevedelo pokračovať.
úloha 8
Úlohu riešte manipuláciou s fazuľkami (vo dvojiciach), penovými kockami, paličkami od nanukov
prípadne inými pomôckami na zautomatizovanie dopočítania druhého sčítanca do 10. Žiakov
začíname viesť k tomu, aby porozumeli čo je zápis slovnej úlohy, výpočet, odpoveď.
Navrhnite žiakom, aby podobné úlohy vytvárali sami. Postupne môžete zápisy skracovať (veď komu
by sa chcelo to všetko vypisovať ).
okraj
Pokračujeme v kreslení alebo rysovaní postupnosti. Obdĺžnik sa postupne rozširuje o jeden stĺpec.

číslo strany: 28
obsahový štandard: Sčítanie v obore do 20 s prechodom cez desiatku. Rovnice na propedeutickej
úrovni.
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výkonový štandard: Vedieť pohotovo sčítať čísla v obore do 20 s prechodom cez desiatku. Riešenie
rovníc na propedeutickej úrovni.
komentáre k úlohám:
úloha 9
Úloha sa zameriava na opakovanie dopočítania počtu do celej desiatky.
úloha 11
Navrhnime žiakom, aby pri riešení tejto úlohy namiesto pera používali ceruzu. Nech škrtajú, gumujú,
samostatne hľadajú správne riešenie.
úloha 12
Nezabudnite na rozhovor o obrázku. Štart rakety do vesmíru si to zaslúži .
Spočítajte počet ľudí na obrázku, dôležitosť jednotlivcov v tíme. Pokúsme sa z obrázka odhadnúť,
kedy raketa štartovala a pod. Nemáme možnosť obrázky vystrihnúť a vlepiť do zošita, musíme si to
predstaviť. Pre žiakov to bude skutočne veľmi jednoduché.
Riešenie (zľava doprava): D, A, B, C

ďalšie tipy a nápady:
Odporúčame používať stierateľné karty s prepisovateľnými fixkami. Na trhu je ich dostatok. Učiteľ
povie číslo v obore 0 – 10. Úlohou žiaka je v čo najkratšom čase fixkou napísať číslo, ktoré
dopočítame do 10 a čo najrýchlejšie stierateľnú kartičku otočí k učiteľovi. Potom kartičku zotrie
handričkou, prípadne suchou gumou a hra pokračuje ďalej. U žiakov je táto činnosť veľmi obľúbená,
jej cieľom je rýchlosť, správnosť, ale aj zábava.
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 29
obsahový štandard: Jednoduché slovné úlohy.
výkonový štandard: Vytvoriť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
komentáre k úlohám:
úloha 13
Skúste si so žiakmi vytvoriť v triede odchod. Použijeme prázdne škatuľky od potravín, na ktoré
nalepíme cenovky (v obore 0 – 20). Žiaci počas hodín prakticky nakupujú. Túto aktivitu majú vo veľkej
obľube. Jednotlivé „nákupy“ môžeme slovne komentovať, vytvárať zápis, ktorý zaznamenáme do
zošitov, nezabúdame na odpoveď .
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-Anička, choď do obchodu. Máš 12€ , urob prosím nákup, a to tak, že si kúpiš len dva výrobky.
-Miško, choď do obchodu. Máš taktiež 12 €. Urob prosím nákup, a to tak, že kúpiš čo najviac
výrobkov.
-Jurko, čo by si si kúpil v obchode, ak by si mal 15 €?
-Terezka, máš 13 €. V obchode si kúpiš zubnú pastu za 3 €. Koľko eur Ti zostane?
Úlohy v pracovnom zošite po predpríprave riešia žiaci samostatne.
úloha 14
Úloha má viacero riešení. Navrhujeme tento priestor využiť na vyprovokovanie zaujímavej diskusie so
žiakmi v triede. Môžeme sa rozprávať, ktorý tovar, či výrobok je drahší. -Podľa čoho sa určujú ceny
výrobkov v obchodoch? –Sú to reálne ceny výrobkov? –Mohol by to byť tovar v bazáre?
okraj
Úlohou je v každej štvorici prečiarknuť číslo, ktoré do nej nepatrí. Kritériom je tentokrát párnosť
alebo nepárnosť čísel. Nechajte deti, aby najprv samé premýšľali, čo je zadaním úlohy. Najlepšie
v malých skupinkách.

číslo strany: 30
obsahový štandard: Odčítanie použitím zautomatizovaného spoja.
výkonový štandard: Odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Žiakom vysvetlíme spôsob počítania príkladu. Znázorňujeme ho škrtaním guľôčok dvoch farieb.
Vysvetlíme, že dobre a rýchlo sa nám bude počítať, ak najskôr odoberieme guľôčky tak, aby nám
ostalo 10 a potom odčítame zvyšné od desiatky. Rozložíme si ťažké odčítanie na dve ľahké, ktoré už
vieme (odčítanie do desiatky a odčítanie od desiatky).
úloha 1, 2
Cieľom úloh je naučiť žiakov odobrať do desiatky, správne rozložiť menšiteľ a osvojiť si algoritmus
odčítania cez desiatku. Zo začiatku je vhodné písať aj zápis rozkladu, neskôr môžete od neho, najmä
u lepších žiakov upustiť. Ak však bude niekto zo žiakov potrebovať zápis stále, môžete mu to dovoliť.
Napr.: 12 - 5 = _____ Najprv odpočítam 2 zelené guľôčky tak, aby som odpočítal do desiatky a ešte
odpočítam 3 červené guľôčky. To znamená, že menšiteľ musíme rozložiť na časť chýbajúcu
menšencovi do 10 a zvyšok. Zostalo mi 7 červených guľôčok.
okraj
Reťazovka.
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číslo strany: 31
obsahový štandard: Odčítanie použitím zautomatizovaného spoja. Rovnice (na propedeutickej
úrovni).
výkonový štandard: Odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.
komentáre k úlohám:
úloha 3, 4
Cieľom úloh je pokračovať v počítaní rozkladom menšiteľa do desiatky a osvojiť si algoritmus
odčítania cez desiatku. Postupujeme podľa pokynov v MP k strane 30 v pracovnom zošite. Deti majú
v zošite k dispozícii guľôčky. Ak bude treba, dajte im aj reálne počítadlo.
úloha 5
Žiaci sa opäť stretávajú s príkladmi, keď majú doplniť menšenca, prípadne menšiteľa. Pomôckou nám
môže byť počítadlo alebo obrázok guľôčiek hore na strane. Navrhujeme rozdeliť deti do skupín
a nechať ich bádať. Vymýšľať postup, ako by zistili číslo, ktoré treba doplniť. Potom si jednotlivé
postupy ukážte a rozprávajte sa o nich.
úloha 6
Vytvorme v triede bezpečné prostredie, aby sa žiak metódou „pokus – omyl“ dopracoval
k správnemu výsledku sám . Veďme deti k tomu, aby sa naučili overovať správnosť svojich riešení. –
Medzi 16 a 10 si doplnil – 6. Over si, či skutočne 10 – 6 = 16.
okraj
Do spodného riadku napíšeme číslo, ktoré predstavuje rozdiel medzi číslom v hornom riadku a číslom
10.

číslo strany: 32
obsahový štandard: Odčítanie čísel v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
výkonový štandard: Vedieť odčítať s prechodom cez desiatku.
komentáre k úlohám:
úloha 7
Tak ako pri Sčítalkách, na plagátoch sú zachytené postupne všetky spoje odčítania v obore do 20.
Toto je to, čo majú žiaci vedieť postupne „sypať z rukáva“.
úloha 8
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Žiakom umožnime počítanie na prstoch tak, ako to navrhuje aj ilustrácia. Správne výsledky si
spoločne skontrolujeme.
Ak považujete za vhodné, môžete zaraďovať rozcvičky „reťazovky“, kedy pripočítavame toho istého
sčítanca alebo odčítavame toho istého menšiteľa za účelom propedeutiky násobenia a delenia, teda:
delenie – odpočítavaním vždy toho istého čísla, násobenie – pripočítavaním toho istého čísla.
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 33
obsahový štandard: Odčítanie použitím zautomatizovaného spoja.
výkonový štandard: Odčítať čísla v ľubovoľnom poradí pri riešení úloh.
komentáre k úlohám:
úloha 11, 12
Príklady dávajú možnosť precvičovať odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla v obore do 20
s prechodom cez desiatku. Cieľom úloh je naučiť žiakov odobrať do desiatky, správne rozložiť
menšiteľ a zautomatizovať si algoritmus odčítania cez desiatku.
úloha 13
V úlohe si žiaci precvičia prácu s digitálnymi hodinami. Odporúčame prácu s reálnymi digitálnymi
hodinami. Dbajme na správny zápis času.
Riešenie: 08:00, 06:00, 09:00
úloha 14
V úlohe používame čísla na označenie hodnoty geometrických tvarov. Vytvorme si viac „makiet“
týchto štyroch geometrických tvarov, ktoré rozložíme po koberci s vysvetlením, akú hodnotu
predstavujú. Žiakov rozdeľme do skupín, nebojme sa toho, že sú to iba druháci a v triede nastane istá
hlučnosť. To predsa k skupinovej práci patrí!
Ak pochopia princíp v zmenených podmienkach v pracovnom zošite už nebudú mať problém
a príklady hravo vypočítajú.
Skúsme poskladať „reťaz“ zo štyroch kruhov a „reťaz“ z piatich hviezdičiek. Aké čísla dostaneme?
úloha 15
Nezabúdajme, že vychádzať z reálnej situácie je pre žiakov prirodzené. Odporúčame využiť papierové,
prípadne plastové mince, ktoré si môžeme aj vyrobiť. Týmto spôsobom bude úloha pre žiakov nielen
jednoduchá, ale aj zaujímavá.
okraj
Úlohou je nakresliť tú istú postupnosť šípok od štvorčeka označeného bodkou.
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číslo strany: 34
obsahový štandard: Sčítanie a odčítanie.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ
10.
komentáre k úlohám:
Nesedí očíslovanie úloh...
úloha 5
Pri riešení príkladov pripomíname platnosť pravidla o zámene sčítancov = komutatívnosť. Žiakov
tento pojem neučíme. Naopak, upozorníme ich, aby overili, či to isté platí aj pri odčítaní a vedeli to
použiť pri riešení. Úloha je vhodná na prácu v skupinách: -V ktorej skupine vymyslíte viac príkladov?
A keď budú hotoví s vymýšľaním, môžu v vymysleným príkladom dopísať slovné úlohy.
úloha 7
Pojmy RAD a ZÁSTUP žiaci poznajú z hodín telesnej a športovej výchovy. Zopakujme si ich v praktickej
činnosti. Na pokyn učiteľa vytvoria žiaci rad, neskôr zástup. Odporúčame praktickú činnosť.
Nachystáme si označenie pre žiakov v troch farbách, aké majú panáčikovia v pracovnom zošite
(červená, zelená, modrá). Napr. geometrické tvary, ktoré rozdáme žiakom.
Výbornou pomôckou, ktorú môžeme použiť sú penové kocky a žiaci môžu pracovať vo dvojiciach.
Správnosť riešenia skontroluje učiteľ, prípadne iná skupinka.
Riešenie:
Červená Červená Modrá
Modrá
Zelená
Zelená
Modrá
Zelená
Červená Zelená
Modrá
Červená
Zelená
Modrá
Zelená
Červená Červená Modrá
Žiaci správne riešenie zakreslia farbičkami do pracovného zošita.
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 35
obsahový štandard: Sčítanie a odčítanie.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ
10. Vymyslieť zmysluplnú slovnú úlohu a vyriešiť ju.
komentáre k úlohám:
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úloha 8
Precvičujme príklady na odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla v obore do 20 s prechodom
cez desiatku. Cieľom úloh je naučiť žiakov odobrať do desiatky, správne rozložiť menšiteľ a
zautomatizovať si algoritmus odčítania cez desiatku. Žiaci si môžu pomôcť červenými a zelenými
guľôčkami alebo reálnym počítadlom.
úloha 10
Úloha ponecháva priestor našej kreativite. Vytvorme v triede prostredie, kde ponecháme žiakov, aby
boli tvorcami slovných úloh. So samotným zápisom potrebujú pomôcť. Odporúčame využiť Aktívnu
matematiku. Jednotlivé slovné úlohy riešte experimentovaním.
Návod (pre prípad, že nevieme ako začať):
Kráľ Numero sa raz ráno vybral na trhovisko pod hradom. Veľmi sa mu tam zapáčilo. Rozhodol sa
kúpiť 12 hrušiek. Cestou späť na hrad zopár hrušiek ochutnal, a tak po návrate v košíku zostali iba 3
hrušky. Koľko hrušiek kráľ cestou domov zjedol?
Zápis:
Kráľ kúpil ..... 12 hrušiek.
Zostali mu ..... 3 hrušky.
Zjedol ............. ?
12 – 3 = 9
Kráľ cestou na hrad zjedol 9 hrušiek.
okraj
Štvorice čísel sú vytvorené tak, že číslo v spodnom riadku je troch súčtom čísel v hornom riadku.

číslo strany: 36
obsahový štandard: Odčítanie v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
výkonový štandard: Vedieť odčítať v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Na úvodnej ilustrácii vysvetlíme žiakom algoritmus pomocou rozprávania o panáčikovi, ktorý sa
rozhodol, že si cestu zrýchli a využije iba dva skoky . Menšiteľa si rozložíme tak, aby sme ho
k menšencovi odpočítali do celej desiatky. Prvý skok urobí na desiatku (lebo to sa mu ľahko počíta)
a druhý skok od desiatky, lebo to je tiež jednoduchý výpočet, ktorý už vie.
Algoritmus si precvičujeme na prvej úlohe pomocou číselnej osi. Využite interaktívnu tabuľu alebo
dataprojektor.
úloha 1
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Ako bude panáčik skákať? Najprv skočí na 10 (jeden veľký oblúčik), potom ešte doskočí druhým
skokom (druhý oblúčik) na číslo 8. Skoky zaznamenávame ceruzou, šípky nepíšeme. Vedieme deti k
tomu, aby urobili len dva skoky. Zapíšeme postup a vypočítame.

17 - 9 = 17 - 7 - 2 = 10 - 2 = 8
úloha 2
Žiaci sa poslednýkrát stretávajú s pričítalkou a odčítalkou. Pracujú samostatne.
okraj
Po prvý krát sa objavuje reťazovka, v ktorej deti dopĺňajú počtové operácie a nie výsledky. Čiže sa
pýtajú: -Od 8 ku 4 sa dostanem pripočítaním alebo odčítaním? Odčítaním. 8 mínus koľko je 4? 8
mínus 4 je štyri. Napíšem –4.
Aj keď sa takýto typ reťazovky objavuje prvý krát, nemyslíme si, že je potrebné deťom ukazovať
riešenie. Nechajte ich objaviť postup prácou v skupinách.

číslo strany: 37
obsahový štandard: Slovné úlohy, stĺpcový diagram.
výkonový štandard: Vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie, sčítanie a odčítanie v číselnom obore do
20. Vedieť čítať údaje zo stĺpcového diagramu.
komentáre k úlohám:
úloha 3
Úvodná ilustrácia slúži ako zdroj údajov, ktoré deti potrebujú na vyriešenie úloh. Odporúčame
rozhovorom so žiakmi overiť si, či rozumejú ilustrácii a či z nej vedia údaje prečítať. Potom si
zapíšeme výšku každého škriatka.
Úloha pre žiakov môže byť zložitá rozsahom práce, nie samotným matematickým zadaním. Niektorí
žiaci už môžu mať úlohu vyriešenú a budú potrebovať prácu navyše, kým zvyšok triedy ešte bude
úlohu vypracovávať pomalšie. Tí rýchlejší môžu vymýšľať ďalšie úlohy o škriatkoch.
V úvode sa rozprávame o škriatkovskom centimetri, ako jednotke dĺžky.
-Čo všetko vieme odmerať? –Prečo používame jednotky dĺžky? –Načo ľudia vymysleli jednotky dĺžky?
okraj
Prvé dva obrázky naznačujú, že každý nasledujúci treba dokresliť tak, aby bol osovo súmerný.
Pripomeňte deťom prácu so zrkadielkom: -Nakresli útvar tak, ako by si ho videl v zrkadielku. Ak si to
deti nevedia predstaviť, potrebujú na vyriešenie úlohy skutočné zrkadielko.
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číslo strany: 38
obsahový štandard: Porovnávanie rozdielom.
výkonový štandard: Vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie rozdielom v číselnom obore do 20.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Precvičujeme si odčítanie na pyramídach. Upozorníme na dodržiavanie pravidiel: ak sú čísla vedľa
seba, čiže na jednej úrovni, vtedy čísla sčitujeme. Ak sú čísla pod sebou, musíme čísla odčítať alebo
počítať dopočítavaním. Spoločne si skontrolujeme správnosť riešenia.
úloha 2
Nechajte žiakov prečítať si zadanie a riadeným rozhovorom ich uveďte do problematiky tak, aby sami
navrhli riešenie slovných úloh. Zahrajte sa na televíznych moderátorov, ktorí hlásia správy
o škriatkoch, ktorí šli nakupovať . Zaraďujte aktivity na rozvoj pohotovosti. Nezabudnite si vždy
„vyžiadať“ odpoveď.
úloha 3
Viete si predstaviť, že ponúknete žiakom detské encyklopédie zo školskej knižnice a požiadate ich,
aby vyhľadali informácie o spôsobe života živočíchov z ilustrácie? Vyskúšajte to! Rozdeľte žiakov do
štyroch skupín, určte im živočícha a samotné riešenie úlohy bude pre nich potom veľmi jednoduché.
okraj
Reťazovky začíname kombinovať. V prvej časti treba dopĺňať výsledky, v druhej časti počtové
operácie.

číslo strany: 39
obsahový štandard: Jednoduché a zložené slovné úlohy.
výkonový štandard: Vyriešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom
obore do 20.
komentáre k úlohám:
úloha 4
Úlohami na tejto strane sa bude prelínať téma svišť vrchovský. Nechajte žiakov prelínať nielen
medzipredmetové vzťahy s prierezovou témou Ochrana života a zdravia, ale ponechajte im opäť
priestor na vyhľadanie informácií o spôsobe jeho života.
Riešenie úlohy je veľmi jednoduché, žiaci vypočítaním príkladov odhalia tajničku a zároveň sa
zdokonaľujú v sčítaní a odčítaní v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
Tajnička: NECELÝCH OSEM HODÍN.
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Do posledného stĺpca si doplňte ešte jeden príklad: 3 + 8 =  E. Potom budete mať všetky údaje na
správne vyriešenie tajničky.
úloha 5
Pred vypracovaním úlohy oboznámime žiakov s jednotkou dĺžky – METER. Keďže informácie zo života
svišťa si žiaci naštudovali z detskej encyklopédie, riešenie slovných úloh bude pre nich veľmi
zaujímavé. V druhom stĺpci nezabudnime na odpoveď! Baví deti téma? Nechajte ich vymýšľať ďalšie
úlohy o svišťoch s použitím údajov, ktoré našli v encyklopédiách.
okraj
Viacnásobné sčítanie a odčítanie.

číslo strany: 40
obsahový štandard: Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez desiatku.
výkonový štandard: Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20
s prechodom cez základ 10.
komentáre k úlohám:
úloha 6
Vyberme sa spolu na výlet vláčikom! Cieľom úlohy je doplnenie správnych čísel do vagónikov. Najprv
si dopočítam číslo do celej desiatky, potom ešte pripočítam do vláčika vľavo čísla do 13, do vláčika
vpravo čísla do 15.
-5 a koľko je do 10? Päť. 10 a koľko je to 13? Tri. 5 + 3 = 8
Ak niekomu pomôžu prsty, počítadlo alebo číselná os na lavici. Umožnime to žiakom.
úloha 8
S podobným typom úlohy sa žiaci stretli pri sčítavaní v PZ na strane 28. Podobne aj tu navrhnite, aby
pracovali ceruzou a samostatne skúšali a hľadali správne riešenie.
Opravte si zadanie na:
Doplň, aby výsledkom počítania v každom riadku aj v každom stĺpci bolo číslo v strede.
V pravom obláčiku si dajte namiesto 7 číslo 8 a namiesto 3 číslo 1. Potom bude mať úloha riešenie.
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úloha 9
Poobzerajte sa okolo seba. Čoho je viac ako desať a dokážete to spočítať? Pracujte a zapisujte do
tabuľky spoločne. Potom nechajte deti počítať podľa záhlavia tabuľky.
Napr.: lavice, stoličky, uteráky, peračníky, perá, žiaci, boxy na výtvarnú ...

číslo strany: 41
obsahový štandard: Jednoduché a zložené slovné úlohy, porovnávanie rozdielom.
výkonový štandard: Vyriešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie a na
porovnávanie rozdielom v číselnom obore do 20.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Pred samotnou prácou s ilustráciou sa zahrajte didaktickú hru – postrehovka. Vyberte jedného žiaka
(takého, ktorý má zaujímavé či farebné oblečenie), ktorý sa postaví pred tabuľu. Ostatným žiakom
vysvetlite, že budú mať 30 sekúnd na to, aby si na ňom všimli čo najviac detailov. Po uplynutí
určeného času, žiaka presuňte do zadnej časti triedy za lavice tak, aby naňho nikto nevidel.
Vyskúšajte žiacky postreh.
-Akej farby mal Miško golier na košeli? –Koľko gombíkov si na košeli napočítal? –Všimol si si farbu
ponožiek?
Týmto spôsobom môžete vystriedať aj viacerých žiakov .
Potom začnite samotnú prácu s PZ. Doprajte žiakom čas na preskúmanie ilustrácie (napríklad 1
minútu). Môžete nechať v triede nahlas tikať hodiny alebo nechať spustenú aplikáciu, ktorá žiakov
zazvonením upozorní, že čas uplynul. Počas skúšania postrehu majú žiaci PZ zatvorené.
-Akej farby je helikoptéra? -Je na obrázku dom s hnedou strechou? –Koľko áut je na obrázku?
Úloha pre žiakov môže byť zložitá rozsahom práce, nie samotným matematickým zadaním. Niektorí
žiaci už môžu mať úlohu vyriešenú a budú potrebovať prácu navyše, kým zvyšok triedy ešte bude
úlohu vypracovávať pomalšie. Rýchlejší nech vymýšľajú ďalšie slovné úlohy podľa ilustrácie.
Dôsledným prečítaním zadania série jednotlivých úloh vedieme žiakov k vyriešeniu slovných úloh.
okraj
Pokračujeme v kreslení polkruhov podľa naznačeného vzoru. Diskutujte o tom, že nie je jednoduché
nakresliť polkruh voľnou rukou. Ak budete mať priestor,, nechajte žiakov dumať, ako by si pri kreslení
pomohli. Prídu na fintu s motúzikom a špendlíkom?

číslo strany: 42
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obsahový štandard: Jednotky času: hodina, minúta. Časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte
hodiny.
výkonový štandard: Označiť a pomenovať jednotky času. Určiť čas na ručičkových hodinách.
komentáre k úlohám:
úloha 1
Úloha je jednoduchá, riešte ju riadeným rozhovorom. Zoraďujeme obrázky do správnej časovej
postupnosti.
úloha 2
Vychádzajme zo životných zručností žiakov, určite už pomáhali pri pečení bábovky v kuchyni .
Situáciu môžeme ozvláštniť aj sledovaním krátkeho videa s postupom pri pečení. Potom už iba
správne uložia jednotlivé obrázky na časovú os. (Môžeme kresliť, farebne zvýrazňovať čísla,
priraďovať obrázky).
úloha 3
Opäť vychádzame zo životných zručností žiakov. Riadeným rozhovorom vedieme žiakov k tomu, aby
rozprávali... ako to u nich doma prebieha večer pred spaním. (Toaleta, umývanie zubov, pyžamo,
rozostlanie postele... ). Rozprávajte sa o tom, prečo je dôležité mať pred spánkom svoj rituál
(upokojenie, ľahšie zaspávanie). Možno sa vám podarí nájsť štyri veci, ktoré robia všetky deti
v rovnakom poradí. Ak nie, každý si napíše svoju postupnosť.
okraj
Reťazovka.

číslo strany: 43
obsahový štandard: Jednotky času: hodina, minúta. Časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte
hodiny.
výkonový štandard: Označiť a pomenovať jednotky času. Určiť čas na ručičkových hodinách.
komentáre k úlohám:
Bez názornej pomôcky ručičkových hodín sa na hodinách s cieľom určovania času nezaobídeme.
Jednoduché hodiny si vyrobíme z papiera, kartónu alebo využijeme zakúpené pomôcky. Je vhodné,
ak učiteľ má veľké demonštračné hodiny. Určovaním celých hodín si žiaci zopakujú učivo prvouky
a anglického jazyka z 1. ročníka.
úloha 1, 2, 3
Vychádzame z poznania ručičkových hodín. Bez manipulačnej pomôcky sa však nezaobídeme ani
teraz. Nechajme žiakov prakticky si vyskúšať pojmy: POL, ŠVRŤ, TRŠTVRTE. Po dostatočnom
precvičení pojmov už bude riešenie úlohy veľmi jednoduché .
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V hornom riadku každej úlohy sú obidve ručičky nakreslené tak, aby zodpovedali danému času.
Sledujte ich, popíšte nahlas kde je veľká ručička, kde je malá ručička. V druhom riadku ž deti dopisujú
– alebo čas, ktorý určujú hodiny alebo podľa daného času dokresľujú malú ručičku.
okraj
V spodnom riadku sú čísla o 5 väčšie ako čísla v hornom riadku.

číslo strany: 44
obsahový štandard: Odčítavanie dvojciferných čísel.
výkonový štandard: Odčítať dvojciferné prirodzené čísla v číselnom obore do 20.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Na úvodnej ilustrácii pripomenieme žiakom rôzne spôsoby zápisu prirodzeného čísla, s ktorými sa už
stretli v prvom ročníku. Zopakujeme spôsob zápisu pomocou krúžkov a paličiek, kde krúžok
predstavuje desiatku a paličky jednotky. S pomocou tejto ilustrácie vypočítame zopár príkladov
v zošite.
Algoritmus odčítania dvojciferných čísel precvičujeme pomocou kreslenia.
15 – 12 = 3 Nakreslíme si jeden červený krúžok a päť zelených paličiek. Znázorníme si teda číslo 15.
Potom odčítame jednotky 5 – 2 = 3, preto škrtáme dve zelené paličky. Potom odčítame desiatky 1 – 1
= 0, preto škrtáme červený krúžok. Zostali nám tri zelené paličky.

úloha 1
Ide o typ úlohy, ktorá má za cieľ zopakovať učivo rozkladu čísla na desiatky a jednotky. Pripravme na
to žiakov didaktickou hrou – AKÉ MÁM ČÍSLO? Každý žiak v triede si zo škatule vytiahne číslo v obore
do 20. Jeho úlohou je zostať v strehu a na pokyn učiteľa prezradiť ostatným, ktoré je číslo. Učiteľ sa
prechádza po triede a niekoho sa náhodne dotkne za plece. Žiak sa postaví a predstaví sa. Napr. –
Ahojte, moje číslo sa skladá z 3 jednotiek a 1 desiatky. Aké mám číslo?
-Ahojte, moje číslo sa skladá z dvoch desiatok. Aké mám číslo?
Samotné riešenie úlohy už bude pre žiakov jednoduché .
úloha 2
Príklady počítame s použitím krúžkov a paličiek alebo s použitím Aktívnej matematiky.
úloha 3
Úloha má viacero riešení. Preto odčitujme, škrtajme, hľadajme riešenia... Pre najšikovnejších zadajte
výzvu nájsť všetky možné príklady.
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úloha 4
Ak máme dostatok času, vytvorme priestor na manipuláciu s papierovými peniazmi a plastovými
mincami. Prípadne sa riadeným rozhovorom porozprávajme o šetrení peňazí. Riešenie úlohy je veľmi
jednoduché.

číslo strany: 45
obsahový štandard: Porovnávanie rozdielom.
výkonový štandard: Porovnať dve čísla rozdielom.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Ilustrácia nás uvádza do problematiky porovnávania dvoch alebo viacerých predmetov. Kociek je o 1
viac ako gúľ. –Čoho je na obrázku menej? –O koľko je gúľ menej ako kociek?
Porovnávajme predmety v triede, chlapcov a dievčatá, okná a skrinky a pod.
úloha 1
Motiváciou o rozprávkach sa prenesieme do rozprávkového lesa plného zvieratiek a rôznych
postavičiek. Pozorne si najprv prezrime obrázky, budeme to potrebovať. Postavičky v jednotlivých
úlohách nenasledujú postupne, nezabudnime na to . Riešenie úloh je veľmi zábavné!
úloha 2
Riešenie pyramíd by už žiakom nemalo robiť problém. Novinkou je pyramída, ktorú majú sami
zostaviť.
okraj
V každej šestici platí: v hornom aj dolnom riadku sa zopakujú farby aj tvary. Potom je úvaha pri
druhej šestici nasledovná: v spodnom riadku mi chýba modrá farba a štvorec, takže treba doplniť
modrý štvorec.
Chybička! Prefarbite si obidva štvorce v prvej šestici na zeleno.

číslo strany: 46
obsahový štandard: Porovnávanie rozdielom.
výkonový štandard: Porovnať dve čísla rozdielom.
komentáre k úlohám:
úloha 3
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Pozornému čitateľovi určite neunikol nápad vytvoriť si so žiakmi v triede „obchodík“. Ak sme tak
doposiaľ neurobili, máme výbornú príležitosť . V hračkárstve ponúkame helikoptéru, raketu,
macka, nafukovacieho dinosaura, kozmetický kufrík a bábiku. Každá hračka má svoju cenovku.
Rozdeľme žiakov do šiestich skupín kontrolórov, ktorí majú za úlohu zistiť, ako to vyzerá v hračkárstve
s cenami. Každá skupinka kontrolórov dostane za úlohu vypátrať iba jednu úlohu. V každej skupinke si
žiaci určia jedného zapisovateľa, jedného hovorcu. Po uplynutí času hovorca predstaví, čo odhalili.
Môžete zostavovať ďalšie úlohy alebo sa pýtať napríklad: -Ktorá hračka je najlacnejšia? –Ktorá
najdrahšia? –Ktorá hračka sa podľa Vás predáva najviac? Prečo?
úloha 4
Nadišiel čas, kedy v obchode chystali výpredaj hračiek. Žiaci majú za úlohu vypracovať návrh
zlacnených cien riaditeľovi obchodu, a to tak, že podľa pokynov v zadaní vypočítajú nové ceny.

číslo strany: 47
obsahový štandard: Bod, označenie dobu veľkým tlačeným písmenom (A, B... ).
výkonový štandard: Vyznačiť bod a pomenovať ho.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Žiakov oboznámime s pojmom bod, vysvetlíme, ako ho označujeme. (Nezoznamujeme ich s pojmom
priesečník, ale vieme, že miesto dvoch pretínajúcich čiarok je bod. Bod je tak maličký obyvateľ krajiny
Geometria, že keď chceme vyznačiť, kde býva, musíme to zakresliť pomocou dvoch pretínajúcich sa
čiarok). Pripomenieme, že používame ceruzu a bod zapisujeme veľkými tlačenými písmenami.
úloha 1
Pracujeme podľa pokynov v PZ.
úloha 2
Náročnejšia úloha, preto potrebujeme systém... . Používajme farbičky, čítajme pozorne zadanie
a úlohu hravo zvládneme.
úloha 3
Cieľom úlohy je zistenie, že čiar, ktoré spájajú dva body, vieme nakresliť nekonečne veľa. Ale iba
jedna z nich je najkratšia. K tomu, že táto čiara sa volá úsečka, sa dostaneme hneď na nasledujúcej
strane. Veľká zábava môže byť s kreslením najdlhšej čiary. Kto z vašich žiakov sa vyberie „mimo
priestor“ pracovného zošita? Ak sa taký objaví, ste krôčik od poznania, že čiary spájajúce dva body
môžeme kresliť do nekonečna . Ak sa táto myšlienka v triede neobjaví, vy ju nehovorte.
ďalšie tipy a nápady:
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Pred samotnou prácou s pravítkom a ceruzou si so žiakmi objasnime, prečo je potrebné, aby mal
každý ceruzu pred hodinou vždy správne zastrúhanú. Prečo je potrebné, aby mal si vhodné pravítko?
Nechajte žiakov, nech sa zahrajú rolovú hru - NA UČITEĽA a vysvetľujú ostatným, prečo je to tak. Pre
žiakov ide o hru, pre učiteľa o dôležitú časť prípravy na geometriu .
okraj
V každej trojici platí, že spodné číslo je rozdielom dvoch čísel nad ním.

číslo strany: 48
obsahový štandard: Úsečka.
výkonový štandard: Narysovať a pomenovať úsečku.
komentáre k úlohám:
úvodná ilustrácia
Pomocou ilustrácie vysvetlíme žiakom čo sú krajné body, čo je rysovanie, zavedieme nový pojem
ÚSEČKA. Môžeme sa vrátiť k predchádzajúcej úlohe, v ktorej sme zistili že úsečka je najkratšia čiara
medzi dvomi bodmi. A aby sme ju vedeli „urobiť najkratšiu“, tak ju rysujeme pomocou pravítka.
úloha 1
Rysovanie úsečiek si precvičíme aj v zošite. Zdôrazníme, že potrebujeme spájať vždy presne to
miesto, kde sa dve čiarky pretínajú (priesečník). Upozornime deti na správne držanie pravítka,
ceruzou na papier netlačíme!
úloha 2
Úsečky pomenovávame pomocou ich krajných bodov – preto dve veľké tlačené písmená.

číslo strany: 49
obsahový štandard: Úsečka.
výkonový štandard: Narysovať, vyznačiť a pomenovať úsečku.
komentáre k úlohám:
úloha 3
Žiaci môžu úsečky rysovať ľubovoľne zvisle i vodorovne. Nezabudnite na pomenovanie.
úloha 4
Postupujeme podľa pokynov v PZ. Úsečky vyznačíme farbičkami.
úloha 5
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Doplníme označenie úsečiek tak, aby boli na obrázku dané úsečky. Ak je bod napísaný nad úsečkou,
tak aj druhý bod dopíšeme nad úsečku. Naopak, ak je bod napísaný pod úsečkou, aj druhý bod
doplníme pod úsečku. Dokreslenie kvetu vypracujeme farbičkami.
ďalšie tipy a nápady:
Narysujte na tabuľu niekoľko úsečiek a nepomenujte ich. Potom navrhnite žiakom, že budete
dokresľovať obrázok podľa ich pokynov. Zadávanie pokynov bude komplikované, lebo keď budú
chcieť, aby ste spojili dva body, budú vám musieť opísať, ktoré body to sú.
Potom znovu narysujte niekoľko úsečiek a pomenujte ich. Zopakujte dokresľovanie podľa žiackych
pokynov. Diskutujte, kedy sa im zadávali pokyny ľahšie.
okraj
Dopĺňame písmená podľa farieb. Riešením je KOCKÁČIK.

číslo strany: 50
obsahový štandard: Pravda, nepravda.
výkonový štandard: Rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) riešenia.
komentáre k úlohám:
úloha 6
Pracujeme podľa pokynov v PZ. Pozor na dôsledné prečítanie zadania a jednotlivých možností.
Nechajme žiakov pomenovať, čo je vlastne na obrázku, nech nám to vysvetlia.
Správna odpoveď: a)
úloha 8
Ktoré vety nehovoria pravdu? Nechajme žiakov pomenovať, čo je vlastne na obrázku, nech nám to
vysvetlia.
Správna odpoveď: a)
ďalšie tipy a nápady:
Vyučovaciu hodinu môžete začať prípravou PRAVDA – NEPRAVDA. Žiaci majú na lavici kartičky (napr.
kruh červeno-modrý), pričom na otázku učiteľa budú odpovedať zdvihnutím kartičky so správnou
stranou. Červená – PRAVDA, modrá – NEPRAVDA. Učiteľ zadáva žiakom rôzne otázky. Napr.: -Máme
v škole bazén? –Je pravda, že naša škola je v meste? –Je výsledok 11 správny, ak počítam príklad 9 +
3?

číslo strany: 51
obsahový štandard: Krajný bod úsečky, úsečka.
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výkonový štandard: Vedieť narysovať úsečku podľa vyznačených bodov, rozhodnúť, ktoré body sú
krajnými bodmi úsečky, ktoré body ležia alebo neležia na úsečke.
komentáre k úlohám:
úloha 9
Zopakujme si, čo sú krajné body úsečky. Riešenie úlohy je jednoduché.
úloha 10
Pre niektorých žiakov bude správne vypracovanie tejto úlohy náročné. Ak budeme rysovať presne
zistíme, že na úsečke MN ležia body L, R.
úloha 11
Nechajme žiakov vymenovať všetky úsečky (môžu si ich aj vypísať), potom žltou farbičkou vyznačme
body X, Y, U, Z. Žiaci samostatne vytvoria úsečky podľa zadania. Úloha môže byť pre niektorých žiakov
náročná.
okraj
Trojice sú vytvorené tak, aby spodné číslo bolo rozdielom dvoch čísel nad ním. Poslednú trojicu si
vymyslí každý žiak svoju. Napíšte si ich na tabuľu a zisťujte, či sa niektoré príklady opakujú. Na záver
skúšajte vymyslieť spoločne ďalšie.
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doplnkové úlohy
strana
doplnkové úlohy k stranám v PZ
52
2 – 12
53
13 – 17
54
18 – 20
55
21 – 22
56
23 – 25
57
26 – 29
58
30 – 32
59
33 – 34
60
35 - 37
61
38 - 41
62
42 – 43
63
44 – 45
64
46 - 51
komentáre k úlohám:
úloha 52/1
Úlohou je vymýšľať reťazovku podľa zadania. Ideálne na prácu v skupinách.
úloha 52/1
Opäť vhodné na prácu v skupinách. Vtedy je dobré od detí chcieť, aby našli čo najviac, prípadne
všetky riešenia.
úloha 52/3
Nechajte žiakov pracovať ceruzou, aby mohli gumovať, hľadať riešenia. Riešenie úlohy je veľmi
jednoduché. Keď budú deti pracovať v skupinách, odbúrate možnosť, že niektoré sa „zasekne“
a nebude vedieť ako na to. Pri práci v skupinách si navzájom pomôžu, prípadne vysvetlia.
úloha 52/4
V prvej trojici môžete za srdiečko dať 6, za krúžok 2 a za štvorček 3. V druhej trojici nie je potrebné,
aby sa vo farebných machuliach ukrývali rovnaké čísla. Úloha má viac riešení. Cieľom je skúšať, sčítať,
odčítať.
úloha 53/1
Používajte ceruzu a kreslite . Kto chce, na záver si obrázok vyfarbí.
úloha 53/2
Po rozdelení do skupín si môžu žiaci úlohu vyskúšať najprv na štvorčekovanom papieri. Výsledný vzor
si potom prekreslia do pracovného zošita. Používajte farbičky.
úloha 54/1
Jednoduchá úloha, vysvetlite čo je SÚČET. Podobnú úlohu sa môžete zahrať na tabuli aj na iných
hodinách.
úloha 54/3
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Učiteľ môže vopred pre žiakov pripraviť papierový mobil, ktorý si žiaci vyfarbia, učiteľ zalaminuje
a poslúži nám pri rôznych aktivitách počas hodín matematiky aj anglického jazyka. Čísla na papierový
mobilný telefón napíšeme tak, ako na ilustrácii. Postupujme podľa zadania.
úloha 55/1
Veľmi zaujímavá úloha, škoda nevyužiť ju častejšie ako rozcvičku na začiatku hodiny matematiky .
Postupujeme podľa zadania, úloha má viacero riešení.
úloha 55/3
Pomocné výsledky si žiaci môžu písať aj nad závažia a tak doplniť správne výsledky.
úloha 55/4
Nad farebným cirkusom sú pre žiakov uvedené pokyny k práci. Aby sa nepomýlili, môžu si nad vagóny
vezúce zvieratká napísať číslo a doplniť čísla do prázdnych vagónov. V šiestich vagónoch je 21
zvieratiek, spolu so šašom rušňovodičom je ich 22. Myslíme si, že pre deti nebude problém, keď sa
zrazu ocitnú v číselnom obore nad 20.
úloha 56/2
Všimnime si otázku v bubline. Koľko máš riešení? Motivujme žiakov, aby ich našli čo najviac.
Riešenie: 7 + 7 = 14, 8 + 8 = 16, 9 + 9 – 18
úloha 56/4
Najskôr si musíme zapamätať, koľko máme hodín. Až potom môžeme dopočítať, koľko bude za osem
hodín. Pracujte s modelom hodín.
úloha 57/1
Výborná didaktická hra, odporúčame využívať často v úvode hodiny matematiky. Zapíšeme príklad
ako „okienkový príklad“. Druhá možnosť – keďže žiaci už poznajú, že čísla si môžu aj zamieňať miesto
(komutatívnosť), počítajme odpočítaním menšiteľa od rozdielu, aby sme sa dopracovali
k menšencovi. Číslo, ktoré si myslím zapíšeme do prázdneho okienka.
Riešenie:
+ 8 = 15 alebo 15 – 8 =
Pokiaľ sa riešenie odčítaním neobjaví v triede prirodzene, neprezrádzajte ho.
úloha 57/4
Nechajme žiakov, aby navrhovali riešenia. Úloha môže mať aj zápis:
Traktor ....... 8 m
Vlečka .......10 m
Spolu .........19 m
Medzera .... ? m
-------------------------8+
+ 10 = 19
Medzera medzi traktorom a vlečkou má dĺžku 1 meter.
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úloha 58/1
Škrtaj a počítaj. Najskôr prečiarkneme kocky z menšej kopy a potom zvyšok z desiatkovej kopy.
úloha 58/2
Po nájdení chýb nechajte deti prácu druhákov na tabuli oznámkovať. Budú prísnejší ako vy alebo
nie?
úloha 58/3
Poznáme, koľko stoja predmety spolu, koľko stojí jeden určený predmet. Čo musíme vyriešiť je,
vypočítať cenu ďalšieho predmetu z obrázka. Upozornime žiakov na dôslednosť pri čítaní zadania.
Úloha je veľmi jednoduchá.
úloha 59/1
Osmička, ktorá uteká pre Kačkou Mňaukačkou, sa spočíta so šestkou.
úloha 59/3
Zopakujme si na hodine spoločne geometrické tvary. Žiaci si môžu priebežné výsledky vpisovať aj nad
geometrické tvary. Úlohou je zistiť, ktoré číslo sa ukrýva za geometrickým tvarom.
Riešenie:
= 14

=7

= 17

= 10

= 24

To, že sme sa dostali až k číslu 24, nie je ani chyba, ani náhoda. Ukazujem deťom, že sú aj väčšie čísla
ako 20 a tým, že sa s úlohou popasujú im dávame dôveru v to, že zvládnu aj ďalšiu matematiku.
úloha 59/4
Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach, budeme potrebovať hraciu kocku. Príklady si žiaci zapisujú do PZ.
úloha 59/5
Ideálne, ak môžete v triede ukázať aspoň dve do seba zapadajúce ozubené kolesá. Skúste navštíviť
kabinet fyziky. Keď deti pochopia, ako sa kolesá krútia, stačí už len dokresľovať šípky.
úloha 60/1
Počítame príklady na odčítanie s prechodom cez základ pomocou číselnej osi a to tak, že najprv
skočíme na desiatku odpočítaním jednotiek, a potom druhým skokom doskočíme odpočítaním do
zostávajúcich jednotiek.
úloha 60/2
Samotná úloha je jednoduchá, pre žiakov môže byť náročné sústredenie sa na zadania jednotlivých
pokynov. Upozornime ich na dôležitosť čítania s porozumením.
úloha 61/2
Najskôr si musíme zopakovať, čo je rozklad čísla. Žiaci napíšu pre každé číslo niekoľko rozkladov,
podľa zadania v PZ. Najrýchlejší môžu hľadať všetky rozklady.
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úloha 61/3
Riešenie:
S T R A
7 5 13 6

Š
N Ý
14 18 8
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úloha 61/4
Nechajte žiakov manipulovať, skladať a hľadať riešenia! Učiteľ si vopred nachystá rozstrihané
trojuholníky. Úloha má viac ako jedno riešenie.
úloha 62/1, 2
Opäť je vhodné, ak majú žiaci pomôcku a správne riešenie je pre nich tak veľmi jednoduché.
úloha 63/3
Nechajte žiakov, aby hľadali možnosti riešenia.
Žiaci môžu pracovať aj v skupinách, pričom každá skupina dostane nožnice a špagát. Úlohou žiakov je
praktickou činnosťou zistiť, o ktorú vzdialenosť sa potrebuje oprieť, ak chce zistiť vzdialenosť medzi
štipcami. Úlohu skontrolujte.
úloha 63/4
Niektorí šikovní žiaci pochopia riešenie rýchlo a intuitívne. Nechajte ich, nech spolužiakom vysvetlia
ako sa dopracovať výsledku. Vopred si ujasnite, kedy je štvorec magický? Keď je výsledok v riadku aj
v stĺpci vždy rovnaký, a pritom sa v riadku, ani v stĺpci nemôže vyskytovať jedno číslo viackrát. Úloha
má viacero riešení. Úloha sa skomplikuje, ak zadáte podmienku, že ani v uhlopriečkach sa číslo
nemôže opakovať viackrát. To len, keby sa vám niekto v triede nudil .
úloha 64/1
Pomalší počtári si môžu výsledky zapisovať priebežne. Nezabudnime na pripomenutie pravidiel
správneho rysovania .
úloha 64/2
Úloha je pre žiakov pomerne náročná. Bez zastrúhanej ceruzy a správneho pravítka to nepôjde .
Veľa trpezlivosti!
úloha 64/3
Najviac sa ponúkajúcim riešením je spojiť každé zvieratko s každým, tak sa dostane každý obyvateľ
lesa k ostatným po narysovanej ceste. Ale keď chceme byť minimalistický, stačí urobiť okružnú cestu
zajac – srnka – sova – líška – medveď – vlk – zajac. Čokoľvek medzi tým je správne riešenie.
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