Mária Schürgerová

Metodická príručka
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Cieľ: Zopakovať pripočítanie a odpočítanie jednociferného a dvojciferného čísla spamäti,
porovnávanie dvojciferných čísel, rozvíjať schopnosť práce s tabuľkou.
Obsahový štandard (základné pojmy): menší, väčší, rovná sa, znaky nerovnosti, sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10.
Výkonový štandard (základné zručnosti): porovnávanie prirodzených čísel, správne použitie znakov
rovnosti a nerovnosti, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100 bez a s prechodom cez základ 10,
práca s tabuľkami, riešenie tajničiek.
Didaktické komentáre:

1 V prípade problémov zopakujte pravo ľavú priestorovú orientáciu M3 PL1 (link) a orientáciu
v tabuľke M3 PL2 (link).

1 – 2 Deti majú tendenciu úlohy riešiť chaoticky. Diskutujte o výhodách postupného riešenia na
základe dopredu zvolenej stratégie (napr. „začnem v prvom riadku, budem počítať výsledky zľava
doprava a keď budem mať všetky výsledky napísané, vyfarbím ich“). Nechajte deti zvoliť si vlastnú
stratégiu, potom podľa nej riešiť úlohy a na záver si jednotlivé stratégie porovnajte.

1 – 3 Po vypočítaní výsledkov a vyfarbení správnych políčok sa ukáže nápis TIK TAK A SME TRETIACI.
To môžete využiť a spoločne sa zoznámiť s tým, čo žiakov v tomto pracovnom zošite čaká. Využiť na
to môžete myšlienkovú mapu na druhej strane obálky.
Súčasne žiakom vysvetlite, že počas riešenia úloh a preberania tém z pracovného zošita si budú
v tejto myšlienkovej mape zaznačovať svoje pokroky (vyfarbia si tú bublinu, ktorú tému ste práve
prebrali a vyfarbia ju farbou podľa toho, ako si myslia, že ju zvládli). Odporúčame nezasahovať do
tohto seba hodnotenia, prípadne si ho môžu žiaci sami konfrontovať s výsledkami príslušnej písomnej
práce (ak sa rozhodnete písomné práce písať) alebo s výsledkami na stranách Milá žiačka, žiačik milý,
vyskúšaj si svoje sily. Veďte žiakov k tomu, aby súčasťou ich seba hodnotenia bola aj stratégia
zlepšovania sa („čo musím urobiť, aby boli moje výsledky nabudúce lepšie“).
Ďalšie tipy a nápady:
Väčšinu príkladov na strane by žiaci mali vedieť vypočítať spamäti. Z praxe však vieme, že to tak nie
je. V triede máte žiakov, ktorí to zvládnu, ale aj žiakov, ktorí nie. Vy najlepšie viete, ktorých z druhej
skupiny treba motivovať, aby to zvládli a ktorých treba naučiť, aby sčítali a odčítali písomne.
Nebojte sa práce v skupinách. Aj napriek hluku a pocitu, že to nemáte pod kontrolou, sú žiaci v práci
viac angažovaní a zapojení ako keď podobné úlohy riešia sami.
Na prvej hodine školského roka je dôležité, aby každý žiak zažil pocit úspechu – to je to povestné
vykročenie správnou nohou.
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Cieľ: Zopakovať rozklad dvojciferného čísla na desiatky a jednotky a naopak.
Obsahový štandard (základné pojmy): desiatka, jednotka, rozklad na desiatky a jednotky.
Výkonový štandard (základné zručnosti): vedieť povedať z koľkých jednotiek a desiatok sa skladá
dvojciferné číslo, vedieť použiť model na prácu s desiatkami a jednotkami, vedieť rozložiť číslo na
desiatky a jednotky.
Didaktické komentáre:
Tabuľa s Mysliteľom ukazujú to podstatné, čo by žiaci mali vedieť. Znázorňujeme na počítadle
a kreslením (paličky predstavujú jednotky a krúžky desiatky – tieto modely budeme používať aj pri
budovaní pojmu trojciferného a štvorciferného čísla a pri ich sčítaní a odčítaní), ale môžete použiť
akýkoľvek model, na ktorý sú žiaci zvyknutí.
Veľmi praktickou pomôckou pre dieťa, ktoré má problém s predstavou množstva 100, sú narezané
špajdle 5 cm dlhé. 100 kusov pre žiaka a gumičky. Dieťa vytvára skupiny po desať a gumičkou ich
spája. Tak si vytvára predstavu o množstve. Jednu desiatku necháme voľnú. Špajdlí vieme neskôr
použiť aj pri nácviku sčítania a odčítania dvojciferných čísel.

3 Táto úloha je tak trochu chyták, lebo opúšťa model „desiatky a jednotky“. Aj keď jedna hviezdička
predstavuje číslo 10, druhá číslo 7. Nechajte žiakov skúmať, experimentovať. Táto úloha je vhodná na
prácu v menších skupinách. Na záver nechajte žiakov referovať o priebehu činností počas riešenia
úloh. Všímajte si dynamiku jednotlivých skupín (kto sa ako zapája, kto má tendenciu viesť, kto sa bojí
diskutovať, kto má tendenciu sa ulievať,...)
Ďalšie tipy a nápady:
Nepreskakujte fázu narábania s konkrétnym modelom (počítadlo, paličky,... ) a fázu zovšeobecnenia
(znázorňovanie desiatok a jednotiek krúžkami a čiarkami) a hneď prejsť k práci s abstraktným
pojmom (číslo, desiatky, jednotky). Buďte trpezliví. Trochu času venovanému na začiatku týmto dvom
činnostiam vám ušetrí množstvo času a energie neskôr, keď prejdete k väčším číslam a zložitejším
vzťahom. Ak identifikujete problém na niektorej úrovni, dajte žiakovi dostatok úloh, aby ho na tejto
úrovni dokázal prekonať a potom ho posuňte do vyššej úrovne.
Rozcvička: Prvý žiak povie dvojciferné číslo a hodí loptičku druhému žiakovi. Ten povie rozklad tohto
čísla na desiatky a jednotky, povie iné dvojciferné číslo a hodí loptičku tretiemu žiakovi, ...
Modifikácie: žiaci nehovoria rozklad na desiatky a jednotky ale iba počet desiatok alebo iba počet
jednotiek, žiak hovorí počet desiatok a jednotiek, hodí loptičku žiakovi a ten povie číslo, ...
Ak budete rozcvičku zrýchľovať, môžete u žiakov vnímať ich odolnosť na časový stres. Navrhujeme,
aby ste po rozcvičke nechali žiakov odpovedať na otázky: Ako som sa cítil v tejto aktivite? Prečo som
sa v nej necítil dobre? Čo by mi pomohlo, aby som sa v nej cítil lepšie? Trpezlivo počúvajte,
nevynášajte žiadne súdy. Ide o to, aby si žiaci sami uvedomovali kedy sú úspešní a čo im chýba na to,
aby boli úspešnejší. Musia na to prísť sami!
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Cieľ: Zopakovať porovnávanie a usporadúvanie dvojciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): desiatka, jednotka, väčší, menší, rovný, znaky nerovnosti,
číselný rad, pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, za, hneď pred, hneď za...,
predposledný, posledný, vzostupný a zostupný číselný rad.
Výkonový štandard (základné zručnosti): orientovať sa v číselnom rade, vytvoriť vzostupný
a zostupný rad čísel, usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne, porovnať dve čísla a
výsledok porovnania za písať pomocou znakov <, >, =, vytvoriť postupnosť čísel na základe odhalenej
pravidelnosti, doplniť chýbajúce čísla do zostupného i vzostupného radu.
Didaktické komentáre:

1 V prípade problémov sa vráťte ku konkrétnemu modelu (počítadlo, paličky,... ) alebo ku
zovšeobecneniu (kreslenie).

3 Druhá postupnosť „vybieha“ z číselného oboru do 100. Nemusia vedieť vyriešiť všetci žiaci.
Nechajte ich premýšľať, diskutovať. Tretia postupnosť je klesajúca. Je to pre žiakov náročnejšie.
Ďalšie tipy a nápady:
Pracujte so stovkovou tabuľkou M3 PL3 (link):
- doplň chýbajúce čísla v tabuľke,
- nájdi a povedz, ktoré číslo je hneď pred daným číslo, hneď za daným číslom,
- nájdi a povedz aspoň tri čísla, ktoré sú pred daným číslom, za daným číslom,
- nájdi a povedz aspoň tri čísla, ktoré sú menšie ako dané číslo, väčšie ako dané číslo,
- nájdi a povedz medzi ktorými číslami sa nachádza dané číslo,
- vymenuj čísla od – do (vzostupné aj zostupné rady, aj s prechodom cez desiatku).
Vhodná vizuálna predstava pre vzostupné a zostupné rady sú schody. Kráčam hore – čísla sa postupne
zväčšujú, kráčam dole (zostupujem) – čísla sa postupne zmenšujú. M3 PL4 (link)
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Cieľ: Zopakovať orientáciu v číselnom rade do 100, zostupne, vzostupne. Zopakovať orientáciu na
číselnej osi.
Obsahový štandard (základné pojmy): číselná os, pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade:
pred, za, hneď pred, hneď za..., predposledný, posledný, vzostupný a zostupný číselný rad.
Výkonový štandard (základné zručnosti): zobraziť číslo na číselnej osi.
Didaktické komentáre:

5 V záhlaví tabuľky je označenie x, x – 1, x + 1. Nemusíte s ním cielene pracovať. Chceme iba, aby ho
žiaci podvedome vnímali a spájali s pojmom hneď pred a hneď za. Časť b) dáva žiakom možnosť
uvedomiť si, že jedno číslo môže byť súčasne číslom, ktoré je hneď pred nejakým číslom aj hneď za
nejakým (iným) číslom (70 je zakrúžkované aj červenou aj zelenou farbou). Hľadajte ďalšie takého
čísla. Nakreslite si aj číselnú os a vyznačte si na nej čísla. Dajte trom žiakom kartičky s danou trojicou
čísel (napr. 26, 27, 28) a nechajte ich zoradiť sa. Potom nech komentujú svoju polohu. Napríklad číslo
26 povie: „Ja som číslo hneď pred číslo 27“. Číslo 27 povie: „Ja som číslo medzi číslami 26 a 27“. Atď.

6 Pojem číselná os nijako nedefinujeme, jednoducho ho používame ako pomenovanie pre „priamku
s číslami“. Rozprávame sa však o pravidlách, podľa ktorých čísla na priamku kreslíme (rovnaká
vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi číslami).
V úlohe pracujeme s pojmom aspoň tri. Overte si, či žiaci rozumejú tomuto pojmu. Môžete pridať aj
pojmy práve tri, najmenej tri, najviac tri.

7 Zopakujte aj pojmy párne a nepárne čísla.
Ďalšie tipy a nápady:
Pripravte si kartičky s číslami od 0 do 100. Náhodne vyberte napríklad desať z nich. Rozdajte ich
žiakom a nechajte ich postaviť sa vedľa seba tak, aby boli čísla usporiadané podľa veľkosti. Potom
skúste odhadnúť vzdialenosti medzi číslami tak, aby to zodpovedalo zobrazeniu čísle na číselnej osi.
Prácou s číselnou osou sa dajú dobre upevňovať pojmy a zručnosti súvisiace s usporiadaním
a porovnávaním čísel. M3 PL5 (link)
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Cieľ: Zopakovať pripočítanie a odpočítanie jednociferného čísla v obore do 100.
Obsahový štandard (základné pojmy): jednociferné, dvojciferné číslo, desiatky, jednotky, prechod
cez desiatku.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom
cez základ 10 pomocou rozkladu. Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez
základ 10 pomocou rozkladu.
Didaktické komentáre:

2 – 3 Úlohy ukazujú jeden z možných spôsobov ako pripočítať (odčítať) jednociferné číslo
k dvojcifernému číslu (od dvojciferného čísla). Ak sú vo vašej triede žiaci, ktorí počítajú inak, využite
to a vyzvite ich, aby svoj spôsob ukázali ostatným.

4 Pri riešení úloh tohto typu žiaci potrebujú vidieť súvislosť medzi sčítaním a odčítaním (potrebujú
zistiť, že sú to navzájom opačné operácie). Tento poznatok ale musia získať svojou vlastnou
skúsenosťou, tým, že budú riešiť veľa úloh takéhoto typu. Budú skúšať, dosadzovať, overovať, kresliť,
manipulovať s predmetmi... Začiatok by mal vždy patriť manipulácii s predmetmi. Používajte
počítadlo alebo drevené špajdle zviazané po 10. Prirodzene sa vynoria otázky: „Koľko ešte musím
pridať ku 49, aby tam bolo 53?“ alebo „Koľko musím odobrať od 71, aby ostalo 62?“. Potom môžete
prejsť ku znázorneniu a až v poslednej etape sa žiakovi v hlave vytvorí jeho vlastný „model“ riešenia
takýchto úloh. Postupne môžete začať skúmať „Ako najrýchlejšie by sme dokázali vypočítať
výsledok?“ a objavovať význam opačnej operácie. Buďte trpezliví. To čo teraz možno stratíte na čase,
sa vám neskôr vráti.
Niektoré z príkladov sú vlastne propedeutikou riešenia rovníc. Úlohou je „nájsť také číslo, ktoré po
dosadení vyhovuje danému zápisu“. Jednou z možností, ako riešiť takéto príklady je aj skúšanie.
Napríklad: „Hľadám číslo, ktoré keď pripočítam k 49, dostanem výsledok 53. Skúsim 10. 49 + 10 = 59.
To je veľa. Skúsim menšie číslo, napríklad 3. 49 + 3 = 52. To je málo. Musím skúsiť väčšie číslo...“
Takáto činnosť je to, čo máme žiakom sprostredkovať. Na rýchly výpočet formálnym spôsobom na
základe inverznosti operácií majú žiaci ešte niekoľko rokov čas. A aby potom uspeli, potrebujú teraz
prejsť etapou manipulácie, zovšeobecňovania, skúšania.
Ďalšie úlohy na precvičenie tohto typu úloh nájdete na M3 PL6 (link).
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Cieľ: Zopakovať pripočítanie a odpočítanie jednociferného čísla v obore do 100.
Obsahový štandard (základné pojmy): jednociferné, dvojciferné číslo, desiatky, jednotky, prechod
cez desiatku, tabuľka.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom
cez základ 10 pomocou rozkladu. Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez
základ 10 pomocou rozkladu. Práca s tabuľkou.
Didaktické komentáre:

6 Popri upevňovaní zručností v sčítaní a odčítaní pridávame aj prácu s tabuľkou. Zopakujte pojmy
riadok tabuľky, stĺpec tabuľky. Pri riešení úlohy sa okrem počítania musia žiaci sústrediť aj na poradie
riešenia jednotlivých riadkov tabuľky: pondelok – utorok – štvrtok – streda – nedeľa – sobota – piatok
alebo pondelok – nedeľa – sobota – piatok – utorok – štvrtok – streda.

7 Túto úlohu sme označili ako projekt. Na začiatku musíte zhromaždiť potrebné údaje. Každý žiak si
vyplní svoje odhady do pracovného zošita a potom môžete postupovať rôznymi spôsobmi. My
odporúčame prácu v skupinách.
Prvá skupina zhromaždí od všetkých údaje o hraní počítačových hier.
Druhá skupina o čítaní.
Tretia skupina o posielaní SMS.
Štvrtá skupina o internete.
Potom zhromaždené údaje spracujú. Do tabuľky, do grafu. Tieto si navzájom budú prezentovať
a napokon ich vyvesíte na nástenke. Dôležitým záverom je spoločná diskusia o užitočnosti, resp.
škodlivosti jednotlivých aktivít, porovnanie s tým, koľko deti športujú, relaxujú, venujú sa svojim
koníčkom a podobne. V tejto diskusii a formulovaní vlastných záverov a názorov vidíme hlavný prínos
tejto úlohy pre žiakov.
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Cieľ: Zopakovať sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100.
Obsahový štandard (základné pojmy): Sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky, odčítanie celej
desiatky od dvojciferného čísla, sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel pomocou rozkladu druhého
čísla na desiatky a jednotky.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Pohotovo a spamäti pripočítať a odpočítať dvojciferné čísla,
riešiť rôzne typy úloh.
Didaktické komentáre:

2 V úlohe ukazujeme jeden z možných spôsobov, ako sčítať a odčítať dvojciferné čísla. Ak niektorí
z vašich žiakov počítajú inak, využite to a vyzvite ich, aby svoj spôsob ukázali aj ostatným.
Ak majú žiaci problém riešiť takéto príklady, vráťte sa k predmetnej manipulácii. Dajte im počítadlo,
špajdle zviazané po 10, nechajte ich kresliť, ukážte im ako sa dá dobre použiť číselná os:
+ 10

+ 10

+ 10

+8

64
26
Rozdeľte žiakov do dvojíc - prvý počíta súčty, druhý rozdiely a potom si navzájom vysvetlia svoj
postup. Potom sa vymenia – prvý počíta rozdiel a druhý súčet.

3 Zaradili sme príklady na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu cez desiatku. Preto
nie je miesto na výpočet, žiaci by ich postupne mali zvládať spamäti. Podstatné je slovo „postupne“
a ešte „každý svojím tempom“. Preto, ak niektorí z vašich žiakov ešte nedokážu tieto príklady
vypočítať spamäti, dovoľte im predmetnú manipuláciu, kresleniu, prácu s číselnou osou alebo
jednoducho písomné sčítanie a dočítanie. Cieľom je predsa, aby úlohu vyriešili a zažili pocit úspechu.
Opäť sa vraciame k usporadúvaniu.
Ďalšie tipy a nápady:
Zvykom našej školy je sústrediť sa na jednu tému, jednu zručnosť, túto sa učiť alebo trénovať
dostatočne dlho a potom ju „opustiť“ s pocitom „už to vieme“. Podľa posledných poznatkov neurovied
je dôležité, aby sme pri učení nových vecí a zručností nepostupovali takto súvisle, ale aby sme sa
k osvojovanej zručnosti alebo vedomosti vždy po istom čase vracali. Preto zaraďujeme úlohy, ktoré
nesúvisia s práve opakovanou alebo preberanou témou, ale upevňujú vedomosti alebo zručnosti,
ktoré sa deti učili predtým.
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Cieľ: Zopakovať sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100.
Obsahový štandard (základné pojmy): Číslo, číslica, súčet, rozdiel, porovnávanie..
Výkonový štandard (základné zručnosti): Pohotovo sčítať a odčítať dvojciferné čísla, vedľa seba aj
pod sebou.
Didaktické komentáre:

4 Zopakujte pojmy číslica (0, 1, 2,... 8, 9) a číslo. Ak niektorí zo žiakov vedia príklady vypočítať iba
písomne, akceptujte to a nechajte ich počítať písomne.

5 Úlohu sme zostavili tak, aby ste si spolu so žiakmi mohli porovnať výhody, resp. nevýhody obidvoch
spôsobov sčítania a odčítania – pod sebou a vedľa seba. Rozprávajte sa komu čo viac vyhovuje
a prečo, kde robí viac chýb a prečo.

6 Najmä druhú tabuľku dokážu vypočítať spamäti iba ozaj dobrí počtári. Vezmite zošit alebo papier
a počítajte tam. Pri práci s touto tabuľkou môžete pripomenúť, resp. ukázať pojmy zvislo, vodorovne.
Ukážte si aj príklady z bezprostredného okolia – hľadajte čo je zvislé a čo je vodorovné.
Ďalšie tipy a nápady:
V úlohe 7 porovnávate hmotnosť kameňov. Venujte sa potom tréningu odhadu, pozrite sa okolo seba,
vyberte zopár predmetov v triede a nechajte žiakov zoradiť ich od najľahšieho po najťažší. Iba tak –
odhadom. Môžete vybrať skupinu zvierat a nechajte žiakov zoradiť ich od najľahšieho po najťažšie.
Potom môžete verifikovať odhady tým, že žiaci nájdu v knižnici alebo na internete údaje o hmotnosti
týchto zvierat. Tu, samozrejme narazíte na to, či budete porovnávať hmotnosť mláďat alebo samíc
alebo samcov. Dobrý námet na diskusiu a na prijatie spoločného rozhodnutia.
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Cieľ: Riešenie slovných úloh.
Obsahový štandard (základné pojmy): Jednoduché a zložené slovné úlohy.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie v číselnom obore do 100.
Didaktické komentáre:
Riešenie slovnej úlohy so všetkým čo k tomu patrí je proces, ktorý začína už v prvom ročníku ZŠ
a končí v ôsmom (resp. deviatom) ročníku, keď sa žiaci naučia pri riešení slovných úloh používať aj
rovnice alebo nerovnice. Pristupujte k nemu postupne, v závislosti od úrovne triedy a schopností
jednotlivých žiakov. Platí to čo vždy – ak žiak v tretej triede nevie riešiť slovnú úlohu, to ešte
neznamená, že ju nebude vedieť riešiť v štvrtej, či piatej triede. Dôležité je nepreskakovať jednotlivé
kroky, neuponáhľať ich, nechať každému žiakovi dostatok času na zvládnutie celého postupu aj jeho
čiastkových krokov.
V prvej fáze by sa mali žiaci naučiť prečítať text slovnej úlohy s porozumením. Učia sa orientovať
v texte slovnej úlohy, hľadať údaje dôležité pre riešenie úlohy (čo je dané a čo je treba vypočítať)
a označiť si tieto údaje. Na začiatku je dobré podčiarkovať ich, najmä pri práci s dlhším textom (tak
ako to ukazujeme v úlohe 8). Ako overiť porozumenie textu slovnej úlohy? Keď ho vie žiak
prerozprávať vlastnými slovami, vie pomocou predmetov ukázať o čo v slovnej úlohe ide, vie urobiť
„praktickú realizáciu slovnej úlohy“.
V druhej fáze učíme žiakov vyjadriť matematickú podstatu slovnej úlohy pomocou obrázka, názornej
schémy. Upozorňujeme, že tieto znázornenia majú svoje opodstatnenie vtedy, ak žiakovi pomáhajú
pri riešení úlohy., Ak ju vie vyriešiť aj bez obrázka, netreba ho nútiť kresliť.
V tretej fáze pristupujeme k zápisu slovnej úlohy, ktorý chápeme ako jej postupné riešenie. Na prvom
stupni (a niekoľko rokov ani na druhom) nepoužívame premennú pri riešení úloh. Jej používanie je
mätúce a samoúčelné. Žiaci nepotrebujú zostaviť rovnicu, aby vedeli úlohu vyriešiť. Po získaní
riešenia overíme jeho správnosť dosadením do textu slovnej úlohy a napíšeme odpoveď.
Ak vie žiak úlohu vyriešiť hneď (nepotrebuje manipuláciu s predmetmi, obrázky, zápis,
podčiarkovanie), nechajte ho úlohu vyriešiť a napísať slovnú odpoveď.
Pri niektorých úlohách naznačujeme zápis, alebo ponúkame formu diagramu, ktorý môže pomôcť pri
riešení – najmä pri zložených slovných úlohách. Je však na žiakovi či našu pomoc prijme alebo nie.
Odporúčame akceptovať každý zmysluplný spôsob riešenia úlohy, ktorý žiaci vymyslia.
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Cieľ: Riešenie slovných úloh.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zložené slovné úlohy. Úlohy s výberom odpovede.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Riešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
v číselnom obore do 100.
Didaktické komentáre:

15 Vzhľadom na vzrastajúcu obľubu rôznych testovaní je dobré žiakov pripravovať aj na riešenie úloh
s výberom odpovede. Rozprávajte sa so žiakmi o tom, že v tomto prípade nezáleží na postupe –
rozhodujúce je, či označia správny výsledok alebo nie. Ukážte si výhodu „hľadania“ správneho
výsledku tým, že postupne dosadíme každé ponúkané riešenie do zadania a kontrolujeme, či
zodpovedá zadaniu. Takýto postup je vhodné použiť najmä vtedy, keď nevieme vyriešiť úlohu .
Ďalšie tipy a nápady:
V úlohe 12 riešime zmenu počtu cestujúcich za predpokladu, že vieme, koľko ľudí bolo na začiatku
v autobuse. Táto úloha sa dá pekne modifikovať na úlohy typu:
Do autobusu na zastávke nastúpilo 7 ľudí a vystúpili 5 ľudia. Ako sa zmenil počet cestujúcich?
Tak isto v úlohe 13 nepotrebujeme vedieť počiatočný počet kartičiek. Môžeme sa pýtať takto:
Adam a Peťko mali každý zbierku kartičiek futbalistov. Adam dal Peťkovi 24 kartičiek a Peťko dal
Adamovi 27 kartičiek. Ako sa zmenil počet kartičiek v zbierke každého chlapca? Komu ubudlo a komu
pribudlo kartičiek?
Môžete pridávať počet chlapcov, ktorí si menia kartičky medzi sebou. Oproti úlohe 12 je úloha
komplikovanejšia v tom, že do zbierky každého chlapca súčasne nejaké kartičky pribudnú a nejaké
ubudnú a treba si uvedomiť u ktorého je to ako.
Pripravte zopár úloh tohto typu pre žiakov vy a potom ich rozdeľte do skupín a nechajte ich vymýšľať
úlohy. Samozrejmosťou je, že keď chce skupina zadať úlohu ostatným, musí poznať jej riešenie.
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Cieľ: Riešenie slovných úloh.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zložené slovné úlohy. Úlohy s výberom odpovede.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Riešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
v číselnom obore do 100.
Didaktické komentáre:

1 – 10 Na strane tohto typu, ktorý nazývame učebnicová, nie je miesto na riešenie úloh v pracovnom
zošite. Učebnicové strany sme sa rozhodli zaradiť preto, aby žiaci dostali priestor pracovať aj v malej
písanke, naučili sa postupne robiť zápisy pri riešení slovných úloh. Pripomíname:
dôležité je, aby si žiak vytvoril predstavu o tom, čo popisuje slovná úloha, musia sa vcítiť do deja,
materializovať si ho. Urobiť to, čo nazývame „praktická realizácia slovnej úlohy“. Toto je na prvom
stupni dôležitejšie ako formalizácia riešenia zápisom.

11 Úloha možno na prvý pohľad vyzerá jednoducho, ale pre niektorých žiakov rozhodne jednoduchá
nebude. Čo im však určite pomôže bude, ak si budú môcť postaviť veľkú kocku z menších kociek,
oblepiť alebo farebne označiť na malých kockách tie steny, ktoré sú zafarbené a potom ju postupne
rozoberať. Deti sa musia zoznámiť s tým, že niektoré malé kocky budú mať zafarbené tri steny (a že
sú to tie, ktoré sú v rohoch veľkej kocky), že niektoré malé kocky budú mať zafarbené dve steny (a že
sú to tie, ktoré sú uložené na hranách veľkej kocky), že niektoré malé kocky budú maž zafarbenú
jednu stenu (a že sú to tie, ktoré ležia uprostred steny veľkej kocky) a že niektoré malé kocky nebudú
vôbec zafarbené (a že sú to tie, ktoré ležia vo vnútri veľkej kocky). Toto sa nedá uchopiť abstraktne,
deti to musia „zažiť“ skladaním, farbením a rozoberaním veľkej kocky. Až potom môžu začať riešiť
samotnú úlohu. Nechajte ich pracovať v skupinách, diskutovať, potom vyriešte úlohu a ak to deti
bude baviť (a my sme presvedčení, že bude), nechajte ich stavať aj kocky 4x4 alebo 5x5 a vypĺňať
podobnú tabuľku.
Ďalšie tipy a nápady:
Pri riešení slovných úloh je dôležité čítanie s porozumením a priradenie správnej počtovej operácie ku
slovesám, ktoré sú v slovnej úlohe použité. Môžete to urobiť tak, že vyberiete slovesá, ktoré sú na
tejto strane použité, napíšete ich na kartičky, na tabuli si pripravíte tabuľku rozdelenú na dve časti
(sčítanie – súčet a odčítanie – rozdiel) a necháte deti povkladať slová do správneho okienka. Pozor
však na nepriamo sformulované úlohy. Práve pri nich je dôležité, aby deti „realizovali dej slovnej
úlohy“.
Rozdeľte žiakov v triede do viacerých skupín (pri delení zabezpečte, aby boli v každej skupine aj
výborní aj slabší žiaci). Cieľom každej skupiny je, aby každý žiak v nej vyriešil všetky úlohy z tejto
strany. Nechajte deti, aby si navzájom pomáhali, vysvetľovali. Na záver vylosujte jedného žiaka
z každej skupiny, nechajte ho náhodne si vybrať jednu z úloh a vyriešiť ju na tabuľu.
Finančná gramotnosť – M3 PL7 (link). Na tomto pracovnom liste nájdete ďalšie tipy na riešenie úloh,
na prácu v skupinách a rolové hry.
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Cieľ: Zhrnutie a opakovanie, autokontrola.
Obsahový štandard (základné pojmy): Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť porovnávať, usporiadať, sčítať a odčítať dvojciferné
čísla v obore do 100, spamäti aj písomne, s prechodom aj bez prechodu. Riešiť slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100.
Didaktické komentáre:
Po prebratí tematického celku je vždy zaradená strana s názvom Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si
svoje sily! Sú to úlohy základného učiva, ktoré mali žiaci zvládnuť v danom tematickom celku. Nie sú
tam vždy všetky pojmy, fakty a postupy, ale snažili sme sa vybrať tie, o ktorých si myslíme, že sú
ťažiskové a že by ich žiaci mali vedieť. Slová „žiaci by ich mali vedieť“ chápeme nezávisle od času.
Jeden žiak úlohy vyrieši za 5 minút, inému top bude trvať 25 minút. Dôležité je, aby ste rešpektovali
individuálne tempo žiaka. Každý žiak zvládne matematiku prvého stupňa. No niekto skôr, iný
neskôr, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. Je to úplne prirodzené. To, čo sa dnes snažíme žiaka
naučiť „pod nátlakom“, možno o pár dní zvládne hravo. Dôležité je byť trpezlivý.
Tieto strany nie sú určené na známkovanie. Podstatnejšie je, aby každý žiak dokázal slovne ohodnotiť
svoj výkon. Teda, aby vedel, čo všetko dokázal vypočítať a kde má ešte rezervy. Pomôžte mu
identifikovať slabiny a ponúknite mu pomoc. Úlohy, ktoré keď bude riešiť, tak sa v konkrétnej činnosti
zlepší. A potom nech napíše test na tejto strane znovu. Dajte každému žiakovi možnosť zažiť pocit
úspechu pri riešení týchto strán. Nie je podstatné, kedy ju vypočítajú bez chyby. Podstatné je, že sa
naučia nebáť sa svojich chýb, začnú ich brať ako kamarátov, ktorí im ukazujú cestu ku zlepšeniu sa.
Neporovnávajte žiakov medzi sebou. Naučte ich, že sa majú porovnávať iba sami zo sebou – cieľom je
byť zajtra lepší ako včera .
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Cieľ: Aplikačné úlohy.
Obsahový štandard (základné pojmy): Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100.
Aplikačné úlohy, práca s tabuľkou.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100,
riešenie magického štvorca, zoznámenie sa s históriou magického štvorca.
Didaktické komentáre:
Projektové strany treba chápať ako prípravu na riešenie projektov na II. a III. stupni škôl. Zostavili
sme ich tak, aby mali žiaci možnosť získať základné zručnosti (orientácia v texte, práca s údajmi,
aplikácia matematického postupu, spracovanie informácií, prezentácia, dlhodobá práca,... ).Cieľom je
poskytnúť vám námety na prácu so žiakmi. Okolo základného motívu projektu je sformulovaných
niekoľko otázok, ale ďalšie môžete vymyslieť vy alebo vaši žiaci. Práca s projektovou stranou vám
môže trvať niekoľko minút, ale aj niekoľko dní. Záleží od toho, ako budete ponúknutú tému rozvíjať.
Štvorec nazývame magický, ak je súčet čísel vo všetkých smeroch rovnaký vodorovne, zvisle,
uhlopriečne a vychádza vždy rovnaký výsledok.
Základné informácie o histórii magických štvorcov a jednoduchý návod, ako magický štvorec zostrojiť
nájdete na M3 PL8 (link). Nechajte vašich žiakov zistiť o tejto téme ešte viac .

1 Zoznamujeme sa s princípom magického štvorca.
2 Sčítaním čísel vo všetkých smeroch zistíme, či je štvorec naozaj magický. Ak číslo 48 zmeníme na 50,
štvorec bude magický. Najľahšie ho nájdeme tak, že určíme dva smery, v ktorých vychádza súčet iný
ako v ostatných. Na priesečníku týchto dvoch smerov leží hľadané číslo.

3 Uhlopriečka určuje súčet čísel vo štvorci. Potom počítame čísla A alebo C a ďalšie podľa toho, ako
sa nám zapĺňa štvorec číslami. Nechajte žiakov pracovať v skupinách a môžete porovnávať ako
postupovali pri počítaní.

4 Vyfarbiť štvorec 2x2 je celkom ľahká zábava. Ale skúste štvorec 3x3 alebo 4x4! A pridajte
podmienku rôznosti farieb aj po uhlopriečke. Štvorce máte pripravené v M3 PL9 (link).
Ďalšie tipy a nápady:
Vymyslieť „dobrý magický štvorec“ nie je až také jednoduché. Vytvorte si vlastnú triednu zbierku
magických štvorcov. Žiaci si precvičia sčítanie a odčítanie do 100 a tiež argumentačné schopnosti, keď
bude ten svoj „magický“ obhajovať pred ostatnými.
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Cieľ: Tabuľky.
Obsahový štandard (základné pojmy): Tabuľka, riadok, stĺpec, údaje v tabuľke.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa v nej, doplniť
chýbajúce údaje.
Didaktické komentáre:
Základné zručnosti, ktoré majú žiaci získať riešením úloh na tejto a na nasledujúcej strane sú: vedieť
zostaviť tabuľku, narysovať ju a vpísať údaje do tabuľky, čítať údaje z tabuľky.

1 - 2 Vysvetlíme pojmy riadok a povieme si ďalšie príklady, kedy píšeme alebo čítame v riadkoch
(píšeme v zošitoch do riadkov, čítame po riadkoch v učebniciach, v knihách). Stĺpec – píšeme do
stĺpcov napr. príklady, slová v slovenskom jazyku, slovíčka v cudzom jazyku. Doplníme údaje z tabuľky
do úloh od a) až po d) úlohu. Keď žiaci nájdu v tabuľke správnu odpoveď, nech súčasne povedia aj
kde ju našli (ktorý je to riadok a ktorý stĺpec tabuľky).

Ďalšie tipy a nápady:
„Akoby sa všetci čerti ženili“ – prepojenie so slovenským jazykom. Hľadajte ďalšie príslovia
a porekadlá o počasí a vymyslite tabuľku, v ktorej ich použijete. Doplňte aká by mohli vtedy byť
teplota, oblačnosť, vietor,...
Nechajte žiakov pracovať samostatne. Samostatná práca trvá, prirodzene dlhšie, lebo žiaci hľadajú
správnu cestu, ktorú im pri frontálnom výklade ukážete vy. Pamätajte však, že to je vaša cesta a keď
po nej žiaci neprejdú sami, tak si ju nezapamätajú. Je oveľa cennejšie (hlavne z pohľadu budúcej
školskej úspešnosti vašich žiakov), keď žiaci objavia poznatok sami. Tieto poznatky si uložia natrvalo
a majú silný povzbudzujúci vplyv na psychiku dieťaťa. Zvyšuje to ich vieru vo svoje vlastné sily
a buduje vzťah k predmetu.
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Cieľ: Tabuľky.
Obsahový štandard (základné pojmy): Tabuľka, riadok, stĺpec, údaje v tabuľke.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa v nej, doplniť
chýbajúce údaje.
Didaktické komentáre:
Základné zručnosti, ktoré majú žiaci získať riešením úloh na tejto a na nasledujúcej strane sú: vedieť
zostaviť tabuľku, narysovať ju a vpísať údaje do tabuľky, čítať údaje z tabuľky.

4 - 5 Žiaci musia sami vyhľadať relevantné údaje a zapísať do tabuľky podľa zadania.
6 - 7 Pripomeňte si pojmy mesiac – štvrťrok – polrok – rok. Zopakujte koľko mesiacov má štvrťrok,
polrok, rok. Zaraďte mesiace do jednotlivých štvrťrokov. Potom nechajte žiakov, aby navrhli postup
pomocou ktorého zistíte počet oslávencov v jednotlivých mesiacoch. Ak sa objavia rôzne postupy,
diskutujte o nich, prípadne každý z nich vyskúšajte. Na záver sa porozprávajte o pozitívach
a negatívach každého postupu.
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Cieľ: Dvojciferné čísla. Čítať a písať dvojciferné čísla. Rozklad dvojciferného čísla.
Obsahový štandard (základné pojmy): Dvojciferné čísla, číselný rad, rozklad čísel, postupnosť.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Čítať a písať dvojciferné čísla, rozkladať ich na desiatky
a jednotky, pokračovať v číselných postupnostiach.
Didaktické komentáre:
Blížime sa k rozšíreniu číselného oboru na troj a štvorciferné čísla. Preto na úvod zopakujeme všetko,
čo už vieme o dvojciferných číslach, aby sme z toho mohli vychádzať. Ak bude mať niektorý z vašich
žiakov problémy pri riešení úloh na tejto či nasledujúcej strane, treba s ním individuálne pracovať. Ak
to necháte tak, vytvárate mu predpoklad pre ďalšie neúspechy na ďalších hodinách matematiky.
Opakujeme: čítanie a písanie dvojciferných čísel, rozklad dvojciferných čísel na desiatky a jednotky,
porovnávanie a usporadúvanie dvojciferných čísel (nasledujúca strana).

1 Ak je to potrebné, pracujte s počítadlo, s paličkami zviazanými po desať. Žiaci by mali vedieť určiť
pozičnú hodnotu čísla a mali by mať s ňou spojenú správnu predstavu mnohosti. Zahrajte sa rozcvičku
zo s. 3 tejto metodickej príručky.

3 Táto úloha sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Ak si žiak uvedomí, že je to stále o rozklade, tak
pokračuje v predchádzajúcom: Číslo 26 rozložím na desiatky a jednotky ako 20 + 6. Teda doplniť treba
číslo 6. Alebo „26, to sú dve desiatky a 6 jednotiek. Doplniť treba číslo 6.“ Alebo: „Mám 20 a koľko mi
chýba do 26?“ Môže to vypočítať dopočítaním alebo odčítaním menšieho čísla od väčšieho.
4 Ak majú žiaci problém s pokračovaním v postupnostiach, pracujte s tabuľkou do 100. Kritické sú
postupnosti, kde je prechod cez desiatku alebo zostupné postupnosti. Tabuľka do 100 – M3 PL3
(link).

5 Toto je určite úloha, ktorú by mali žiaci riešiť v skupinách a rozhodne v škole. Vytvorte im priestor
na diskusiu a spoločné riešenie. Ak ju bude riešiť žiak sám, tak sa v nej stratí, bude demotivovaný
a nešťastný. Pomôckou na vypracovanie tejto úlohy môže byť tabuľka s číselným radom do 50.
Pripravíme si 9 rôznych farbičiek a každé číslo vyfarbíme inou farbou, potom ich spočítame
a zapíšeme do tabuľky v pracovnom zošite. Jednotlivé cifry môžeme spočítať po riadkoch, alebo po
stĺpcoch. Nechajte žiakov, aby si sami vymysleli spôsob ako úlohu riešiť.

1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

1
15

2
15

3
15

4
15

5
6

6
5

7
5

8
5

9
5

0
5

17

18
Cieľ: Dvojciferné čísla. Porovnávanie a usporadúvanie dvojciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Dvojciferné čísla, väčší, menší, číslo hneď pred, číslo hneď za.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Porovnávať a usporadúvať dvojciferné čísla.
Didaktické komentáre:
Blížime sa k rozšíreniu číselného oboru na troj a štvorciferné čísla. Opakujeme: porovnávanie
dvojciferných čísel, čísla hneď pred a hneď za, usporadúvanie dvojciferných čísel.

6 Rozprávajte sa na základe konkrétnych ukážok o rozdiele pojmu „číslo, ktoré nasleduje pred/za
číslom“ a „číslo, ktoré nasleduje hneď pred/za číslom“. Spájajte tieto pojmy s pojmami väčší, resp.
menší.

7 potom ako doplníte znaky väčší alebo menší, môžete čítať zápis v dvojiciach. Prvý z dvojice ho
prečíta „spredu“ „45 je menšie ako 48“ a druhý „odzadu“ „48 je väčšie ako 45“.

8 Pomôckou pre žiakov môže byť aj to, že číslo, ktoré už napísali si v rade čísel vyškrtnú.
9 Pred tým, ako začnete riešiť túto úlohu, nechajte žiakov hovoriť ľubovoľné číslo, ktoré bude mať
väčší počet desiatok ako jednotiek, resp. väčší počet jednotiek ako desiatok.
Ďalšie tipy a nápady:
Precvičovanie pojmov pred, za, hneď pred a hneď za – M3 PL10 (link).
Precvičovanie usporadúvania čísel môžete spojiť aj s precvičením pojmov krivá a rovná čiara,
s rysovaním a kreslením čiar:
A4 papier zohneme na polovicu.
Čísla 35, 66, 78, 32, 79, 22, 19, 5 diktujeme žiakom a tí si ich napíšu na ľubovoľné miesto na hornej
polovici papiera. Potom čísla zakrúžkujú a voľnou rukou ich pospájajú čiarami od najmenšieho po
najväčšie.
Čísla 98, 43, 26, 87, 99, 41, 28, 4 diktujeme žiakom a tí si ich napíšu na ľubovoľné miesto na dolnej
polovici papiera. Potom čísla zakrúžkujú a pravítkom ich pospájajú čiarami od najväčšieho po
najmenšie. Sledujte žiakov pri práci s pravítkom. Učte ich robiť čiary zhora nadol a zľava doprava (ak
sú praváci), resp. zhora nadol a sprava doľava (ak sú ľaváci).
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Cieľ: Trojciferné čísla, čítanie, písanie a rozklad.
Obsahový štandard (základné pojmy): Trojciferné čísla, číselný rad, postupnosti, rozklad, eurá,
číselná os.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Pracovať s eurami. Doplniť chýbajúce čísla do číselného
radu, používať trojciferné čísla v praxi.
Didaktické komentáre:
Hoci žiaci doteraz na hodinách matematiky pracovali iba s dvojcifernými číslami, mnohí z nich sa už
stretli aj s väčšími číslami. Pracujeme s nimi ako s niečím úplne prirodzeným a používame model,
ktorý môže byť deťom známy – peniaze.

2 - 3 Pripravte si so žiakmi papierové mince a bankovky (stoeurovka, desaťeurovka a jednoeurovka).
Žiakov rozdeľte do skupín (dvojice sú optimálne).
- poviete im číslo a úlohou žiakov je „vyplatiť“ túto sumu,
- poviete im, koľko ktorých bankoviek alebo mincí majú použiť a ich úlohou je povedať sumu, ktorú
platia.
Vždy je dobré, ak si pri tom hovoria „Platím 238, mám 2 stovky, 3 desiatky, 8 jednotiek. Ak použijem 4
stovky, 5 desiatok a 2 jednotky, zaplatím 452 eur.“ Veľmi dobrá príprava na rozklad čísla v desiatkovej
sústave.
4 Úloha ideálna na prácu v skupinách, rovesnícke učenie. Dajte deťom radosť objaviť postupnosti
v spoločnej diskusii a nedávajte túto úlohu ako domácu prípravu. Ukážte im, že pomáha, ak si
objavený „rozdiel medzi členmi postupnosti“ napíšu medzi členy postupnosti, aby sa nepomýlili.
Druhá postupnosť sa dá riešiť dvomi spôsobmi:
3
4
5
6
7
8
9
10

2,

5,

9, 14, 20,

3

2,

4

5,

5

27,

3

9, 14, 17,

35,

4

44,

5

21,

26,

54,...
3

29,

4

5

33,...

Aj tretia postupnosť sa dá riešiť dvomi spôsobmi:
0

1

1

2

3 / 0

1

1

2

3 / 0

1

1

2

3

1, 1, 2, 3, 5, 8, 8, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 17, 19, 22,...
Platí však aj to, že tretí člen postupnosti dostaneme ako súčet prvých dvoch (1 + 1 = 2), štvrtý člen
ako súčet druhého a tretieho člena (1 + 2 = 3), piaty člen ako súčet tretieho a štvrtého člena (2 + 3 =
5),... nasledujúce číslo v postupnosti je súčtom dvoch členov pred ním.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,...
Ďalšie tipy a nápady:
Nechajte deti v skupinách vymýšľať ďalšie postupnosti a navzájom odhaľovať pravidlá, podľa ktorých
fungujú.
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Cieľ: Trojciferné čísla, rozklad čísla v desiatkovej sústave.
Obsahový štandard (základné pojmy): Trojciferné čísla, rozklad čísel v desiatkovej sústave.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Čítať a písať trojciferné čísla, rozkladať trojciferné čísla na
stovky, desiatky a jednotky. Na základe rozkladu vedieť napísať trojciferné číslo.
Didaktické komentáre:
Na tejto strane ponúkame žiakom dva modely, s ktorými môžu pracovať:
- počítadlo, na ktorom horný rad guľôčok predstavuje stovky, prostredný rad desiatky a spodný rad
jednotky,
- geometrický model, v ktorom obdĺžniček predstavuje stovky, krúžok desiatky a čiarka jednotky.
V každom z týchto modelov aj v zápise čísla na tabuli zachovávame rovnakú farbu pre daný rád –
modrú pre stovky, červenú pre desiatky a zelenú pre jednotky (touto farbou sú aj podčiarknuté názvy
rádov na tabuli). Samozrejme, môžete pokračovať aj s modelom peňazí z predchádzajúcej strany.
Pokladáme za dôležité, aby deti za číslom 825 videli 800 + 20 + 5 (resp. 8 stoviek, 2 desiatky a 5
jednotiek). Zápis 8 . 100 + 2 . 10 + 5 . 1 je rozširujúcim učivom a zatiaľ ho nemusia zvládnuť všetci
žiaci.
Ďalšie úlohy precvičujúce rozklad trojciferných čísel – M3 PL11 (link).
Ďalšie tipy a nápady:
Rozklad trojciferného čísla môžete používať na nasledujúcich hodinách ako pomôcku pri delení žiakov
do skupín. Napríklad:
Potrebujete žiakov rozdeliť do piatich skupín. Pripravíte si toľko trojciferných čísel, koľko žiakov máte
v triede. Do skupín sa budú deliť podľa počtu desiatok v čísle, ktoré od vás dostali. Všetci, ktorých číslo
má 5 desiatok, vytvoria jednu skupinu, ktorých číslo má napríklad 3 desiatky, vytvoria druhú skupinu,
atď.
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Cieľ: Trojciferné čísla, číselná os, postupnosti.
Obsahový štandard (základné pojmy): Vzostupný a zostupný číselný rad, číselná os, postupnosti,
číslo pred/za, číslo hneď pred/hneď za.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Zobraziť čísla na číselnej osi, orientácia v číselnom rade,
doplniť chýbajúce čísla do číselného radu.
Didaktické komentáre:

7 Prechod k trojciferným číslam robíme aj na číselnej osi (pribúda nám ďalší model). Tu si žiaci môžu
uvedomiť spolu so zápisom čísla aj jeho „polohu“ vzhľadom na ostatné čísla. Pripravujeme si pôdu
pre porovnávanie.
Zopakujeme si, čo vieme o číselnej osi, pravidlá ako ju znázorňujeme, na čo treba dávať pozor.
Číselná os – je grafické zobrazenie čísel na priamke, ktorá je rozdelená na rovnaké dieliky. Ak chceme
znázorniť čísla na číselnej osi je dobré vedieť, aký počet čísel chceme znázorniť. Podľa toho si zvolíme
veľkosť medzi dielikmi. Dvojice za sebou nasledujúcich čísel majú na číselnej osi rovnakú vzdialenosť.
Začiatok nemusí byť vždy číslo 0.

9 Budete spájať dve množiny čísel: od 128 po 398 a od 556 po 596.
10 Opäť úloha vhodná na prácu v skupinách a nevhodná na domácu úlohu. Rozdeľte deti do štvoríc
a na záver ich nechajte zdôvodniť svoje riešenie.
Ďalšie tipy a nápady:
Ako názornú pomôcku pri číselnej osi použite špagát, rozdajte žiakom kartičky s číslami a nechajte ich
pomocou štipcov pripnúť na špagát tak, aby vytvorili číselnú os. Nenavigujte ich, nechajte ich čísla
pripnúť a potom spolu diskutujte o tom, či sú vzdialenosti medzi kartičkami rovnaké, či idú za sebou
v správnom poradí – diskutujte a opravujte kartičky dovtedy, kým nebudú skutočne uložené ako na
číselnej osi. Použite čísla s rovnakým intervalom zmeny (napr. 254, 255, 256, 257, 258,... ), ale aj
s rôznym (napr. 150, 200, 230, 250, 290, 300,... ).

21

22
Cieľ: Trojciferné čísla, čítanie a písanie čísel, počítanie po 10 a 100.
Obsahový štandard (základné pojmy): Trojciferné číslo, desiatky, stovky, číselná os.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť prečítať a napísať trojciferné číslo slovom, vedieť
počítať po 1, 10 a 100 vzostupne aj zostupne.
Didaktické komentáre:

Písanie čísel slovom:
Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr. pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden,
sedemstodvadsať, tisícpäť, sedemtisícdesať.
V zložitých prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s
jednotkami, napr.
7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri,
15 348 848 – pätnásť miliónov tristoštyridsaťosemtisíc osemsto štyridsaťosem.
Čísla s viac ako tromi číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od
desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú
medzerou, napr. 5 328, 28 565, 139 824, 2 785 632; 37 582,628; 3,141 592 65.
Letopočty sa píšu bez medzery, napr. v roku 1848, na začiatku roka 2001.
V číslovkách od 21 vyššie píšeme oddelene od ostatnej časti jednotky:
a) pri skloňovaní základných čísloviek, napr. stodvadsiati štyria muži, sto dvadsiatich štyroch mužov,
so sto dvadsiatimi štyrmi mužmi;
b) v radových číslovkách, napr. stodvadsiaty štvrtý účastník, stodvadsiateho štvrtého účastníka,
v tisícdeväťstoosemdesiatom piatom roku.
Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc,
stoosemdesiatdvatisíc. Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stovák a tisícok, napr.
stoprvý, dvetisícdruhý.
Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene, napr. štyri milióny, päť miliónov, tri
miliardy, sedem biliónov.
zdroj: Pravidlá slovenského pravopisu. 3., upravené a doplnené vyd. Bratislava: Veda 2000.

Ďalšie tipy a nápady:
Úlohy na počítanie po 1, 10 a 100 si ľahko vymyslíte sami. Deti ich majú rady, pretože sú rytmické.
Skúste zapojiť aj pohyb, posaďte deti do radu, do kruhu,... a to dieťa, ktoré ide povedať číslo sa
postaví a povie ho.
Určite akýmkoľvek spôsobom tri deti (losovaním, farebné kartičky, hádzanie kockou). Prvý povie
začiatočné číslo, druhý určí, či sa bude počítať po 1, 10 alebo 100 a tretí rozhodne, či idete vzostupne
alebo zostupne. A môžete začať. Tento spôsob môžete použiť ako rozcvičku na začiatku hodiny.
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Cieľ: Trojciferné čísla, numerácia, porovnávanie.
Obsahový štandard (základné pojmy): Trojciferné číslo, porovnávanie, najväčší, najmenší, číslo
pred/za číslo, rozklad čísla v desiatkovej sústave.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Porovnávať trojciferné čísla, vedieť napísať trojciferné číslo
na základe jeho rozkladu.
Didaktické komentáre:
Projektová strana
V troch jednoduchých tajničkách, ktoré deti vyriešia s použitím získaných zručností z numerácie
trojciferných čísel, vyjdú ako riešenia nadmorské výšky troch najznámejších tatranských štítov.
Súčasne táto strana umožní plynulý prechod k zavedeniu štvorciferných čísel.
Ďalšie tipy a nápady:
Deti sa rady nechajú inšpirovať a neodolajú výzve vytvoriť vlastné tajničky. Pripravte spoločné
putovanie po Slovensku
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Cieľ: Porovnávanie trojciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Numerácia trojciferných čísel, porovnávanie, väčší, menší,
rovný znaky >, <, =, číselná os.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť porovnávať trojciferné čísla, propedeutika nerovníc,
porovnávanie pomocou číselnej osi.
Didaktické komentáre:

1 – 2 Vychádzame z rôznych modelov , pomocou ktorých sme sa zoznamovali s trojcifernými číslami:
počítadlo, znázornenie čísla pomocou obdĺžničkov, krúžkov a paličiek. Ak ste používali iný model
alebo sú vaše deti na zvyknuté na iný spôsob znázorňovania, používajte vždy to, čo je deťom
najbližšie.
3 Ak je to potrebné, vráťte sa k predmetnej manipulácii alebo modelom z predchádzajúcich úloh.
Každé dieťa potrebuje iný čas na porozumenie, doprajte mu ho.
4 Na začiatku budú deti riešiť úlohu metódou pokus – omyl. To je v poriadku. Veďte ich k tomu, aby
sa učili „robiť si poriadok“ vo svojich poznámkach. Zapísať si, ktoré číslo skúšali a vyznačiť, či vyhovuje
alebo nevyhovuje podmienkam zadania. Takto ich naučíte systematizovať svoje riešenia. Táto úloha
je vhodná pre prácu v skupinách (niekedy stačia aj dvojice). Potom môžete od žiakov chcieť, aby našli
všetky riešenia každého zadania. Zaujímavá diskusia môže nastať pri poslednom zadaní – uznáte nulu
ako riešenie alebo nie? Diskutujte, vypočujte si argumenty pre a proti.
5 Pripomeňte si: čo je to číselná os, aké má charakteristiky (nechajte ju popísať žiakmi ich vlastnými
slovami, nesnažte sa číselnú os formalizovať nejakou definíciou, ktorú sa budú deti učiť naspamäť).
Čím viac budú o číselnej osi hovoriť, popisovať čo na nej vidia a aké vzťahy platia medzi číslami, tým
viac prepojení sa im vytvorí a okamih „porozumenia pojmu číselná os“ sa priblíži. Zvedomujte žiakom,
že obraz menšieho čísla zvykne byť na číselnej osi naľavo od obrazu väčšieho čísla – záleží,
samozrejme, na kontexte a na tom, ako je číselná os nakreslená.
Ďalšie tipy a nápady:
Úlohu 3 a jej podobné môžete riešiť aj takto: na kartičky si napíšete číslice od 0 do 9 (10 kartičiek).
Rozdáte deťom M3 PL12 (link). Žiak na voľné miesto, kam má napísať správnu číslicu, prikladá
postupne kartičky s číslicami. Získa tak kompletný obraz čísla, ktorý mu pomôže rozhodnúť sa, či
nerovnosť platí alebo nie. Kartičky s číslicami, ktoré dávajú platnú nerovnosť, uloží na jednu kôpku.
Kartičky s číslicami, ktoré nedávajú platnú nerovnosť, uloží na druhú kôpku. Takto postupne získa
všetky riešenia. Na prvej strane PL začíname úlohou 3, na druhej strane sú voľné okienka. Úlohy
môžete pripraviť vy, ale oveľa lepšie bude, ak ich pripravia vaši žiaci.
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Cieľ: Porovnávanie trojciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Porovnávanie trojciferných čísel, väčší, menší, rovný,
jednotky, desiatky, stovky, usporadúvanie čísel, znaky ‹, ›, =.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Porovnávať trojciferné čísla pomocou znakov ‹, ›, =,
usporiadať čísla podľa veľkosti.
Didaktické komentáre:
1 – 3 Malý návrat k numerácii a pomenovaniu rádov číslic. Deti musia pozorne čítať a uvedomiť si,
ktoré číslice musia v čísle vymeniť. Až potom porovnávajú. Môžete to ale urobiť aj naopak – bez toho,
aby si zapísali nové číslo, budete odhadovať, či bude väčšie alebo menšie ako pôvodné.
4 Jeden číselný rad je označený červenými bodkami, druhý modrými bodkami.
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Cieľ: Porovnávanie trojciferných čísel, riešenie nerovníc.
Obsahový štandard (základné pojmy): Porovnávanie trojciferných čísel, väčší, menší, rovný, znaky ‹,

›, =. Číselná os, nerovnica, riešenie nerovnice.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Porovnávanie trojciferných čísel, riešenie nerovníc, práca
s číselnou osou.
Didaktické komentáre:
Pri zápise nerovníc používame aj premennú aj „kartičky, ktoré zakrývajú číslo“. Tak ako sa pýtame
„Ktoré číslo môže byť ukryté pod kartičkou?“, „Ktoré číslo môžeme napísať namiesto
obrázka/kartičky?“, pýtame sa aj „Ktoré číslo môžeme napísať namiesto písmena x?“.
Pri riešení nerovníc môže byť číselná os veľmi dobrou pomôckou – jasne žiakom ukazuje, ktoré čísla
sú menšie a ktoré väčšie ako dané číslo. Z toho potom ľahko odhalia viaceré riešenia úlohy. V prípade
šikovnejších sa pýtajte, či by vedeli vypísať všetky riešenia alebo nejakým spôsobom vyznačiť všetky
riešenia (napríklad vyznačením polpriamky na číselnej osi. Ale tento spôsob deťom neukazujte, ani
ich to „nasilu“ neučte. Je dobré ak na to príde samé a povedia a vysvetlia si to medzi sebou.
Diskutujte so žiakmi o tom, čo znamená, ak chceme „aspoň tri riešenia“.
8 Myslíme si, že najjednoduchšie pre deti bude, ak si nakreslia číselnú os, určia polohu obrazov
obidvoch čísel z nerovnosti a pozrú sa, „ktoré čísla ležia na číselnej osi medzi nimi“.
9 Vychádzame z prvej a tretej vety a určíme výšku Danky a Norberta. Nesnažte sa hneď naučiť deti
„univerzálny spôsob“ riešenia takýchto úloh. Rozdeľte ich do skupín a nechajte ich hľadať také
dvojice čísel, ktoré vyhovujú zadaniu prvej a tretej vety. Metóda pokus - omyl je najvhodnejším
spôsobom na začiatok. Neskôr si z nej každé dieťa vytvorí svoj vlastný postup riešenia. Potom ako
zistíme, že Danka meria 140 cm a Norbert 160 cm, vieme, že Róbert má výšku 150 cm (zo štvrtej vety)
a Janka je vysoká 155 cm (z druhej vety). Toto nie je úloha, ktorú by ste mali zadať ako domácu.
Rodičia nevedia, že cieľom úlohy je práca v skupinách, diskusia a spoločné hľadanie riešenia. V snahe
čo najrýchlejšie ju vyriešiť „nasadia aparát sústav rovníc“ a budú presvedčení o vašej nekompetencii.
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Cieľ: Porovnávanie trojciferných čísel, riešenie slovných úloh.
Obsahový štandard (základné pojmy): Porovnávanie, väčší, menší, rovný, viac, menej, trojciferné
číslo, usporadúvanie čísel.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Riešenie slovných úloh na porovnávanie, porovnávanie
a usporadúvanie trojciferných čísel.
Didaktické komentáre:
1 – 7 Tak ako pri nerovniciach, aj pri riešení slovných úloh na porovnávanie i myslíme, že najlepšou
pomôckou pre žiakov bude číselná os. V úlohe 1 sme ju deťom ponúkli, v ďalších je na nich, či ju budú
využívať alebo nie. Od istého okamžiku je predstava trojciferného čísla tak jasná, že dieťa prestane
potrebovať túto „vizuálnu“ pomôcku. Nie je nevyhnutné zapisovať riešenie pomocou nerovníc. Ak to
niektoré z detí dokážu, tak fajn.
8 – 9 Toto môže byť jednoduchá úloha, ak sa v nej dieťa nestratí. A aby sa nestratilo, musí sa učiť
systematickému riešeniu. „Vezmime si číslo 519 a postupne vyškrtajme číslice a napíšme si, aké
dvojciferné čísla ostanú: 19, 59, 51. Ktoré z nich je najväčšie? 59 – takže musíme vyškrtnúť číslicu 1.“
Takúto úvahu by mali deti robiť pri riešení. Postupne (vo vyšších ročníkoch) prídu na pravidlá
vyškrtávania.
10 Podobných úloh si môžete „okamžite vymyslieť“ veľa. Hľadajte optimálny postup riešenia. Teda –
nechajte deti hľadať. Rozdeľte ich do skupín, každá vymyslí spôsob ako tieto úlohy riešiť a potom si
ich navzájom porovnajú.
11 Ak sa zdá deťom úloha náročná, začnite od poslednej otázky.
14 Kreslite, tak ako vám radí zajac pri úlohe (nakreslite 10 hláv a dokresľujte k nim nohy). Prípadne
tipy na riešenia zapisujte do tabuľky a verifikujte ich tým, že budete robiť skúšku správnosti. Rozdeľte
deti do skupín a nechajte ich hľadať riešenie úlohy.
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Cieľ: Štvorciferné čísla.
Obsahový štandard (základné pojmy): Rozšírenie prirodzených čísel v obore do 10 000. Rozklad čísel
v desiatkovej sústave.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozložiť štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a
jednotky.
Didaktické komentáre:
Pri zavedení štvorciferného čísla vychádzame z analógie. V úlohe 1 a 2 pracujeme so stovkami,
opakujeme spojenie 3 stovky = 100 + 100 + 100 = 300. Podobne pracujeme v úlohách 3 a 4
s tisíckami.
5 Pri vypĺňaní tabuľky využite riešenia predchádzajúcich úloh. Nechajte deti hovoriť „jedna desiatka,
napíšem desať, dve desiatky, napíšem 20,... , štyri stovky, napíšem 400,... , 7 tisícok, napíšem 7 000,...
Po vyplnení celej tabuľky si môžete všímať, čo platí, keď násobíme 10, 100 alebo 1 000. Nechajte deti
samé sformulovať pravidlá, ktoré vypozorujú. Ideálne na prácu v malých skupinách.
Pri násobení 10 pripíšeme jednu nulu.
Pri násobení 100 pripíšeme dve nuly.
Pri násobení 1 000 pripíšeme tri nuly.
Ďalšie tipy a nápady:
Prečo stále hovoríme o práci v skupinách? Keď necháte dieťa pracovať samé, častokrát sa „zasekne“,
nemá žiaden nápad, myšlienku, nevie ako pokračovať. Tým sa u neho vytvára pocit, že matematike
nerozumie, nemá na ňu bunky, začína ju nemať rado. Keď budú deti pracovať aspoň v dvojiciach,
rastie pravdepodobnosť, že vo vzájomnej diskusii na niečo prídu. Raz má nápad jeden, potom zase
druhý. Aj keď nápad nie je najlepší, keď sa o ňom budú rozprávať, ukáže sa im tá správna cesta.
Navyše sa deti učia jeden druhého počúvať, konštruktívne argumentovať, rešpektovať sa navzájom.
Práca na hodinách sa stane zmysluplnou, zábavnou a napĺňajúcou. Každý niečím prispeje, každý má
pocit užitočnosti. Deťom rastie sebavedomie a chuť objavovať nové veci. Príjemným vedľajším
produktom je viera v to, že matematiku vedia a to sa prejaví aj na ich študijných výsledkoch.
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Cieľ: Štvorciferné čísla, rozklad v desiatkovej sústave.
Obsahový štandard (základné pojmy): Štvorciferné číslo, tisícky, stovky, desiatky, jednotky, rozklad
čísla v desiatkovej sústave.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť urobiť rozklad štvorciferného čísla v desiatkovej
sústave, vedieť povedať, z koľkých tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek sa číslo skladá.
Didaktické komentáre:
6 – 7 Najmä pre menej šikovných žiakov je dôležité na začiatku pracovať s názornými pomôckami.
Vzhľadom na to, že sme prešli do tisícok, je asi nereálne používať paličky alebo guľôčky. Vychádzame
z toho, že v predchádzajúcich ročníkoch sme už pri numerácii vytvorili zovšeobecnenú predstavu čísla
a môžeme pracovať s poukážkami v hodnote 1, 10, 100 a 1 000 eur. Ak to bude niektorým žiakom
robiť problémy, vráťte sa k predmetnej predstave (desať žuvačiek zabalených v balíčku - desiatka,
desať balíčkov zabalených v balení – stovka, desať balení zatvorených v škatuli - tisícka a pod.).
Presvedčte sa, že slovné spojenie 3 tisícky je správne interpretované zápisom 3 000, 8 stoviek
zápisom 800,... Až potom prejdite k riešeniu úlohy 8.
Ďalšie tipy a nápady:
Tip na rozcvičku, ktorá deti aj rozhýbe :
Rozdajte žiakom papieriky s nápismi 1, 10, 100, 1 000. Jeden žiak má jeden papierik s jednou
hodnotou – predstavuje bankovku s touto hodnotou. Povedzte sumu (352 eur) a musia k vám prísť
takí žiaci, ktorí svojimi hodnotami túto sumu vytvoria (3 žiaci so stovkou, 5 žiaci s desiatkami a 2 žiaci
s jednotkou).
Modifikácia:
Vynechajte niektorý rád (napríklad stovky) a rozdajte viac ako desať desiatok. Úloha: koľko žiakov
potrebujeme, aby sme dostali sumu 174 eur? Odpoveď: 17 žiakov s hodnotou desať .
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Cieľ: Štvorciferné čísla, rozklad v desiatkovej sústave.
Obsahový štandard (základné pojmy): Štvorciferné číslo, tisícky, stovky, desiatky, jednotky, rozklad
čísla v desiatkovej sústave.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť urobiť rozklad štvorciferného čísla v desiatkovej
sústave, vedieť povedať, z koľkých tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek sa číslo skladá. Na základe
rozkladu čísla v desiatkovej sústave vedieť napísať dané číslo.
Didaktické komentáre:
Kombináciu tabule s názvami rádov číslic a počítadla využívame vždy pri numerácii (s. 17 dvojciferné
čísla, s. 20 trojciferné čísla). Farby guľôčok na počítadle a farby číslic sú totožné. Pomáha to vytvoriť
pevné väzby medzi zápisom čísla, názvom rádov číslic a mnohostnou predstavou čísla.
3 Úloha vhodná na prácu v skupinách. Rozdeľte žiakov do trojíc. Každý v trojici dostane za úlohu
urobiť jeden krok:
- prvý dostane číslo a vymení číslice na mieste desiatok a tisícok a posunie nové číslo druhému,
- druhý číslicu na mieste jednotiek zmenší o 1 a posunie nové číslo tretiemu,
- tretí zväčší číslicu na mieste stoviek o 2 a napíše výsledné číslo.
Takto môžete začať s číslami z úlohy 3 a pridať aj ďalšie čísla.
Po niekoľkých číslach si žiaci vymenia pozície. Prípadne môžete rozdať iné pokyny, alebo urobiť
viackrokový „stroj“.
Samozrejme, takýchto viackrokových „strojov“ vymyslíte veľa. Ale otázka dňa znie: „Čo keby ich
vymýšľali vaši žiaci?“. My si myslíme, že sa popri tom veľmi veľa naučia.
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Cieľ: Párne a nepárne čísla, písanie a čítanie štvorciferných čísel, rozklad štvorciferných čísel
v desiatkovej sústave.
Obsahový štandard (základné pojmy): Párne a nepárne čísla, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť určiť, či je dané číslo párne alebo nepárne. Vedieť
napísať a prečítať štvorciferné číslo, vedieť urobiť rozklad štvorciferného čísla na súčet tisícok,
stoviek, desiatok a jednotiek. Vedieť z rozkladu zapísať štvorciferné číslo.
Didaktické komentáre:
4 S pojmom párne a nepárne číslo sa budú žiaci stretávať neustále. Pre lepšie upevnenie poznatku
môžete v ktorejkoľvek z ďalších úloh vždy na záver zaradiť aktivitu, v ktorej žiaci čísla v úlohe rozdelia
na párne a nepárne.
5 Niektorí žiaci môžu mať problém s orientáciou pri zapisovaní. Môžete ich naučiť urobiť si bodky
(sprava doľava a pri každej bodke si povedať: jednotky, desiatky, stovky, tisícky)a až potom pod každú
bodku napíšu číslicu, ktorá tam patrí.
6 Párne čísla môžu prečítať dievčatá, nepárne chlapci .
8 Číslo, ktoré vyjde je úvodné číslo napísané odzadu. Vymyslite si iné štvorciferné číslo a nechajte
žiakov vymyslieť pokyny tak, aby bol výsledok rovnaký (výsledné číslo je úvodné číslo napísané
odzadu).
9 Pozor na druhý stĺpec, tu sme nenapísali rády v takom poradí v akom ich píšeme v číslach.
Niektorým žiakom bude treba pomôcť. Ak sa vyskytne takáto situácia, využite ju, rozdeľte žiakov do
skupín a nech si to navzájom vysvetlia.
Ďalšie tipy a nápady:
Tip na rozcvičku, ktorá deti aj rozhýbe :
Rozdajte žiakom kartičky s rôznymi číslami (od jednociferných, cez dvoj a trojciferné a ž po
štvorciferné). Čísla môžu byť na každej hodine rôzne. Alebo si môže každé dieťa vymyslieť svoje
vlastné číslo a napísať ho na papierik. Potom zavelíte:
- párne čísla doprava a nepárne doľava,
- dvojciferné k tabuli, trojciferné k nástenke, jednociferné k oknu, trojciferné von z triedy,
- párne trojciferné ku mne, nepárne štvorciferné...
Možností máte veľa a hlavne stále platí – povely môžu vymýšľať aj vaši žiaci .
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Cieľ: Numerácia štvorciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Počítanie po jednom, po desať, po sto, po tisíc.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť počítať po jednom, po desiatkach, po stovkách a po
tisíckach. Propedeutika násobenia 10 a 100.
Didaktické komentáre:
1 Malá projektová úloha. Túto môžete zadať ako domácu prípravu (a môže to byť aj spoločná práca
rodičov a detí – potom ju odporúčame zadať je dlhšie časové obdobie – víkend alebo niekoľko
školských dní). Jasne deťom vysvetlite, že cieľom je, aby spolu s rodičmi prelistovali nejaké noviny,
časopisy, alebo knihy, ktoré doma majú a vypísali niekoľko viet, v ktorých sa vyskytujú číselné údaje.
Určte – 3 vety, 5 viet. Viac neodporúčame, pretože potom nebudete stíhať všetky spracovať na
hodine. Keď deti prinesú vety do školy, napíšte každú na samostatný lístoček a začnite ich triediť.
Kritériá si vymyslite. Cieľom je, aby si deti všímali, čo všetko popisujeme pomocou čísel, aby si
zopakovali čítanie čísel a aby sa učili spracovávať získané údaje. Na záver vyberte najprekvapujúcejší,
najzvláštnejší, najsmiešnejší údaj...
6 – 8 Propedeutika násobenia desiatimi a stom. S bankovkami pracujeme zámerne – deti sa „majú
čoho chytiť“. Nie každému musí byť hneď jasné, že 12 desaťeuroviek je 120 €. Rozdajte si modely
bankoviek, ukladajte ich na kôpky podľa zadanie a počítajte, aká suma je na každej kôpke. Úlohy sú
viac ako vhodné na prácu v skupinách. Ak to bude vhodné, spájajte úlohy s operáciou násobenia a
delenia. Možno to vaši žiaci odhalia a ak áno, tak si zapíšte ich formuláciu pravidla násobenia
a delenia desiatimi a stom: pri násobení desiatimi pripíšeme jednu nulu, pri násobení stom pripíšeme
dve nuly, pri delení desiatimi odoberieme jednu nulu, pri delení stom odoberieme dve nuly.
9 Úloha má viac riešení. Rozdeľte žiakov do skupín a nechajte ich spoločne hľadať možné riešenia.
vypíšte odmenu pre skupinu, ktorá nájde najviac riešení. Na záver diskutujte o tom, či iba náhodne
skúšali, alebo si vytvorili systém. Ak áno, ukážte si ho navzájom.
10 Opäť úloha vhodná na prácu v skupinách. Deti si navzájom rozprávajú svoje predstavy riešenia,
učia sa počúvať jeden druhého, argumentovať, presviedčať, spolupracovať, vysvetľovať si veci. Na
záver sa opäť pýtajte, či mala skupina systém, ktorým hľadala riešenia. Ak áno, nech ho ukážu
ostatným. Diskutujte o tom, či sa číslice v číslach môžu alebo nesmú opakovať. Zo zadania to nie je
zrejmé.
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Cieľ: Porovnávanie štvorciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Štvorciferné čísla, menší, väčší rovný, znaky ‹, ›, =. Číselná os.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Prirodzené čísla v obore do 10 000. Zobrazenie čísel na
číselnej osi, porovnávanie čísel, propedeutika nerovníc. Vedieť odlíšiť pojmy číslo, číslica, jednotky,
desiatky, stovky a vedieť ich používať. Vedieť zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou
znakov ‹, ›, =.
Didaktické komentáre:
V úlohách na tejto strane pracujeme s pojmami číslo a číslica. Preto bude dobré zopakovať si so
žiakmi, aký je medzi nimi rozdiel.
Pojem číslo – vyjadruje počet, množstvo, poradie alebo aj zmenu.
Pojem číslica – znak pre zápis čísel. Používame desať číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namiesto pojmu
číslica používame aj slovo cifra.
1 Pre lepšiu predstavu si uložte na kôpku jednotlivé sumy. To umožní žiakom „spriateliť sa“ so
systémom porovnávania: začíname od najvyššieho rádu (väčšia je tá suma, ktorá má viac tisícok; ak
sú tisícky rovnaké, pozrieme sa na počet stoviek... ). Postupne prechádzajte k číslam samotným. Ak
robí žiakom porovnávanie problém, dovoľte im používať niektorý z modelov (počítadlo, peniaze,
geometrické znaky a pod.).
Povedzte si so žiakmi, kde sa ktorá dovolenka odohráva a môžete si pomenovať aj cestovné
kancelárie. Bude sa vám o nich ľahšie komunikovať.
2 Vychádzajte zo skúsenosti s predchádzajúcou úlohou, len ich „preložte“ do reči čísel: začneme
porovnávať najvyšší rád – teda tisícky; ktoré číslo má viac tisícok, to je väčšie; ak majú rovnaký počet
tisícok, porovnávame stovky... ).
3 Okrem toho, že žiaci čísla vyznačia, tak aj napíšu, ktoré konkrétne číslo vyznačili.
5 Je to tak trochu strategická úloha. Žiaci si musia uvedomovať, ktoré číslice poznajú, na akých sú
pozíciách a akú informáciu im to dáva smerom k neznámym číslam. Ale toto by mala byť až záverečná
etapa riešenia úloh tohto typu. Na začiatku môžu žiaci náhodne dosadzovať číslice a overovať, či
vyhovujú danej nerovnosti alebo nie. Neskôr môžu začať premýšľať nad stratégiou riešenia. A to sa
najlepšie robí vtedy, keď pracujú v skupinách. Diskusie, ktoré tu žiaci „odvedú“, sú nenahraditeľné.
6 Túto úlohu nedávajte ako domácu. Vychutnajte si ju na hodine. Je ideálna na to, aby žiaci robili
v skupinách, skúšali, diskutovali, dohadovali sa, ukazovali si navzájom riešenia a verifikovali ich.
Ideálne je, ak každej skupine dáte staré dobré papierové hodiny . Ak sa vám práca s hodinami
páčila, na tomto pracovnom liste vám ponúkame ďalšie úlohy a úloha 6 je ich súčasťou. M3 PL13
(link)
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Cieľ: Usporadúvanie štvorciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Štvorciferné čísla, menší, väčší rovný, znaky ‹, ›, =. Číselná os.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Prirodzené čísla v obore do 10 000. Zobrazenie čísel na
číselnej osi, porovnávanie čísel, usporadúvanie čísel. Vedieť usporiadať štvorciferné čísla vzostupne aj
zostupne. Vedieť zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou znakov ‹, ›, =.
Didaktické komentáre:
7 - 8 Môžete deti učiť postupovať systematicky pri riešení takýchto úloh:
- uvedomiť si, či začínam od najmenšieho alebo od najväčšieho čísla,
- nájsť najmenšie (najväčšie) číslo, napísať ho a v zadaní ho prečiarknuť,
- v neprečiarknutých číslach nájsť najmenšie (najväčšie) číslo, napísať ho a v zadaní ho prečiarknuť,
- predchádzajúci krok opakovať, kým sa mi neminú všetky čísla.
V obidvoch úlohách môžete pripomenúť, ktoré z usporiadaní voláme vzostupné a ktoré zostupné.
9 „Na začiatku riešenia je dobré prečítať si tabuľku, aby sme vedeli ktoré údaje kam budeme
zapisovať a v akom poradí.“ Toto je posolstvo, ktoré by si okrem riešenia mali žiaci odniesť z tejto
úlohy.
10 Je jasné, že nie je jedno, kde si na číselnej osi deti vyznačia zadané číslo. Ale mali by na to prísť
samé. A to sa dá jedine tak, ak ich necháte robiť aj neefektívne rozhodnutia (schválne nepíšeme zlé
alebo chybné rozhodnutia). V tomto prípade zaznačiť si číslo 2 715 úplne vpravo na číselnej osi nie je
chyba. Je to iba neefektívne, pretože mi to neumožní vidieť ďalšie riešenia.
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Cieľ: Porovnávanie a usporadúvanie štvorciferných čísel.
Obsahový štandard (základné pojmy): Štvorciferné čísla, menší, väčší rovný, znaky ‹, ›, =. Slovné
úlohy.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Prirodzené čísla v obore do 10 000. Vedieť riešiť slovné
úlohy využívajúce porovnávanie a usporadúvanie čísel.
Didaktické komentáre:
Nám sa zdá ideálne použiť pri riešení slovných úloh na znázornenie aspoň číselnú os. Nech už budú
vaši žiaci postupovať akokoľvek, učte ich používať niečo, čo im priblíži, znázorní zadanie úlohy.
Okrem názorného obrázku môže byť, samozrejme, dobrou pomôckou aj vhodne urobený zápis
slovnej úlohy. Pokiaľ žiakovi zápis pomôže pri riešení, je zmysluplný. Vyžadovať však zápis aj pri
úlohe, ktorej riešenie vie žiak okamžite, je kontraproduktívne.
1 Veľmi ľahko vytvoríte podobné série. Stačí číslicu 1 postupne zamieňať za ostatné číslice.
8 Trošku iná situácia, ale vymýšľanie úloh žiakmi je veľmi dobrý spôsob, ako zistíte, či žiaci prebraté
učivo zvládajú (vtedy vedia vytvoriť zmysluplné a zaujímavé úlohy).
9 Vytvorte skupinky, merajte a usporiadajte v nich a potom môžete vyrobiť usporiadanie celej triedy,
Najprv diskutujte so žiakmi o tom, ako to urobiť čo najefektívnejšie. Používajte tabuľky, stĺpcové
grafy.
12 Riešením sú iba celé tisícky. V úlohe b) môže zadanie žiakov „zvádzať“ aj k písaniu iných čísel.
13 Keď už budete mať najmenšie štvorciferné číslo, opýtajte sa, aké číslo je hneď pred ním a čím je
výnimočné (je to najväčšie trojciferné číslo). A keď už budete maž najväčšie štvorciferné číslo, skúste
odhaliť, ktoré číslo je hneď za ním. Ak ho žiaci objavia, tak si ho aj pomenujte.
14 Ideálne na prácu v skupinách. Nechajte deti škrtať a navzájom si porovnávať svoje výsledky. Týmto
spôsobom najskôr odhalia správne riešenie a potom sa môžete začať rozprávať o stratégii riešenia
úloh tohto typu.
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Cieľ: Zaokrúhľovanie.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zaokrúhľovanie na desiatky, stovky, tisícky, znak
zaokrúhľovania.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť zaokrúhliť prirodzené čísla v číselnom obore do
10 000 na desiatky, stovky a tisícky a zaokrúhlené číslo zapísať.
Didaktické komentáre:
1 Zmyslom tejto úlohy je ukázať žiakom, že väčšinou v živote používame čísla, ktoré vyjadrujú iba
približný počet (polohu, zmenu) toho, čo skutočne popisujeme. Hľadajte spolu ďalšie podobné
tvrdenia.
2 – 5 Zaokrúhľovanie na desiatky.
Pre lepšiu názornosť používame zvlnenú číselnú os, po ktorej sa kotúľa guľôčka. Jej skvelou
vlastnosťou je, že vždy skončí dole v jamke. Jediným problematickým miestom sú čísla „hore na
kopčeku“ – teda tie, ktoré sa končia číslicou 5. Tu uzavrieme s deťmi dohodu, že z tohto miesta sa
guľôčka vždy skotúľa doprava – teda k najbližšej väčšej desiatke.
V matematike to nie je nič neobvyklé. Veľa vecí sa rieši dohodou, ktorú potom všetci dodržiavajú
a tak sa stane normou.
Postupne pridávajte aj vhodné pomenovania: zaokrúhlili sme nahor, zaokrúhlili sme nadol... číslo
končilo na 0 – 4, zaokrúhľujeme nadol (na najbližšiu menšiu desiatku), číslo končilo na 5 – 9,
zaokrúhľujeme nahor (na najbližšiu väčšiu desiatku).
4 Ak žiaci dokážu túto úlohu vyriešiť bez číselnej osi, znamená to, že pochopili zaokrúhľovanie na
desiatky. Ak nie, nevadí, pokojne ju používajte aj naďalej.
Ďalšie tipy a nápady:
Nakreslite si v triede tri veľké číselné osi. Jednu na zaokrúhľovanie na desiatky (ako s.36/2), druhú na
zaokrúhľovanie na stovky (ako s.37/6) a tretiu na zaokrúhľovanie na tisícky (ako s. 37/7). Dôležité je,
aby boli osi od 0 do 100, resp. od 0 do 1 000 a od 0 do 10 000 – nám sa do zošita nezmestili. Ak by ste
ich chceli vytlačiť pre každého žiaka, použite M3 PL14 (link). Každý žiak si potom vie vybrať práve tú,
ktorú potrebuje a táto mu môže byť aj na ďalších hodinách skvelou názornou pomôckou. Takto
budeme so zaokrúhľovaním pracovať aj v štvrtom aj na začiatku piateho ročníka. Až tam prejdeme
k slovnej formulácii pravidiel zaokrúhľovania. Vy ich však s deťmi budete používať už odteraz, ale
rozhodnete nebude skúšať, či ich vedia naspamäť.
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Cieľ: Zaokrúhľovanie
Obsahový štandard (základné pojmy):
Výkonový štandard (základné zručnosti):
Didaktické komentáre:
8 Niektoré z príkladov sa budú zdať deťom zvláštne, možno si s nimi nebudú vedieť poradiť. Napríklad
zaokrúhliť číslo 39 na tisícky. V zápise tohto čísla nemáme číslicu na mieste tisícok ani stoviek, podľa
ktorých by sme sa mohli rozhodnúť ako zaokrúhľujeme. Vtedy pomôže zvlnená číselná os. Vyznačte si
na nej približnú polohu čísla a hneď budete vidieť, kam sa guľôčka skotúľa.
Ďalšie tipy a nápady:
Ďalšie pomôcka, ktorú môžete použiť, je
takýto obrázok. Na začiatku si musíme
označiť pozičnú hodnotu, na ktorú
zaokrúhľujeme. Potom sa pozeráme na
číslicu, ktorá je za ňou. A podľa toho, aká
je, zaokrúhlime nahor alebo nadol.
Zaokrúhlite čísla na desiatky:
13 10
za 1 je číslica 3 – zaokrúhľujem nadol, 1 ostáva, za 1 píšem nuly
46 50
za 4 je číslica 6 – zaokrúhľujem nahor, namiesto 4 píšem 5, za 5 píšem nuly
Zaokrúhlite čísla na stovky:
823 800
za 8 je číslica 2 – zaokrúhľujem nadol, 8 ostáva, za 8 píšem nuly
656 700
za 6 je číslica 5 – zaokrúhľujem nahor, namiesto 6 píšem 7, za 7 píšem nuly
Zaokrúhlite čísla na tisícky:
3 165 3 000 za 3 je číslica 1 – zaokrúhľujem nadol, 3 ostáva, za 3 píšem nuly
7 549 8 000 za 7 je číslica 5 – zaokrúhľujem nahor, namiesto 7 píšem 8, za 8 píšem nuly
Začínajte číselnou osou, postupne k nej pridávajte ďalšie „spôsoby“. Možno si vaše deti vytvoria svoj
vlastný. To je najlepšie. Iba skontrolujte, či sa v ňom nenachádza „systémová chyba“, ktorú treba
odstrániť.
Niektorí rodičia alebo starí rodičia si budú pamätať, že pri zaokrúhľovaní platila iná dohoda. Ak daný
rád obsahoval číslicu 5, tak sa zaokrúhľovalo nadol v prípade, že pred 5 bola párna číslica
a zaokrúhľovalo sa nahor v prípade, že pred 5 bola nepárna číslica. Napríklad 12 357 zaokrúhlené na
stovky bolo 12 400 a 12 857 zaokrúhlené na stovky bolo 12 800. To len keby sa vaši žiaci sťažovali, že
„to zaokrúhľovanie je tak komplikované“ .
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Cieľ: Zhrnutie a opakovanie, autokontrola.
Obsahový štandard (základné pojmy): Jednotky, desiatky, stovky, tisícky, trojciferné a štvorciferné
číslo, rozklad čísla v desiatkovej sústave, porovnávanie a usporadúvanie čísle, propedeutika nerovníc,
zaokrúhľovanie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť určiť pozičnú hodnotu číslice v troj a štvorcifernom
čísle, vedieť urobiť rozklad troj a štvorciferných čísle v desiatkovej sústave, vedieť porovnávať
a usporadúvať troj a štvorciferné čísla, vedieť zaokrúhľovať troj a štvorciferné čísla na daný rád.
Didaktické komentáre:
Po prebratí tematického celku je vždy zaradená strana s názvom Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si
svoje sily! Sú to úlohy základného učiva, ktoré mali žiaci zvládnuť v danom tematickom celku. Nie sú
tam vždy všetky pojmy, fakty a postupy, ale snažili sme sa vybrať tie, o ktorých si myslíme, že sú
ťažiskové a že by ich žiaci mali vedieť. Slová „žiaci by ich mali vedieť“ chápeme nezávisle od času.
Jeden žiak úlohy vyrieši za 5 minút, inému top bude trvať 25 minút. Dôležité je, aby ste rešpektovali
individuálne tempo žiaka. Každý žiak zvládne matematiku prvého stupňa. No niekto skôr, iný
neskôr, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. Je to úplne prirodzené. To, čo sa dnes snažíme žiaka
naučiť „pod nátlakom“, možno o pár dní zvládne hravo. Dôležité je byť trpezlivý.
Tieto strany nie sú určené na známkovanie. Podstatnejšie je, aby každý žiak dokázal slovne ohodnotiť
svoj výkon. Teda, aby vedel, čo všetko dokázal vypočítať a kde má ešte rezervy. Pomôžte mu
identifikovať slabiny a ponúknite mu pomoc. Úlohy, ktoré keď bude riešiť, tak sa v konkrétnej činnosti
zlepší. A potom nech napíše test na tejto strane znovu. Dajte každému žiakovi možnosť zažiť pocit
úspechu pri riešení týchto strán. Nie je podstatné, kedy ju vypočítajú bez chyby. Podstatné je, že sa
naučia nebáť sa svojich chýb, začnú ich brať ako kamarátov, ktorí im ukazujú cestu ku zlepšeniu sa.
Neporovnávajte žiakov medzi sebou. Naučte ich, že sa majú porovnávať iba sami zo sebou – cieľom je
byť zajtra lepší ako včera .
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Cieľ: Aplikačné úlohy.
Obsahový štandard (základné pojmy): Rok narodenia, rok úmrtia, tabuľka, riadok a stĺpec tabuľky,
porovnávanie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť pracovať s tabuľkou (vyhľadať v nej údaje, pracovať
s nimi podľa zadania a vpísať získaný údaj na správne miesto v tabuľke). Usporadúvanie čísel. Práca
s kalkulačkou.
Didaktické komentáre:
2 Potrebujete odčítať dve štvorciferné čísla a ešte ste sa to „oficiálne“ neučili? HURÁ! Máte niekoľko
možností, čo s tým urobíte:
1. vynadáte autorom pracovného zošita za nekoncepčnú prácu a neodbornosť a s ťažkým
povzdychom to deti naučíte,
2. opýtate sa detí, či by to vedeli vypočítať a keď sa niekto v triede nájde, vyzvete ho, aby vám to
ukázal a dáte mu velikánsku pochvalu a ešte väčšiu jednotku,
3. ak by to náhodou nikto nevedel, opýtate sa detí, čo by ste s tým mohli urobiť,
4. rozdáte deťom kalkulačky (neveríme, že by neprišli na túto najjednoduchšiu cestu) a vypočítate, čo
potrebujete vypočítať.
Bod 1 neodporúčame. Tento projekt tu nie je omylom a počítať so štvorcifernými číslami sa ešte
budete učiť. Body 2 až 4 opakujte pri ktoromkoľvek projekte.
3 Prepájame matematiku s literatúrou, históriou. Prepojte ju s vaším okolím, hľadajte ďalšie
zaujímavé osobnosti z histórie vašej obce, zaraďte ich k tým, ktoré sme pre vás pripravili my.
Rozprávajte sa o žiakmi o tom, čo urobili a dokázali. A keď toho zistíte spoločne veľmi veľa,
odprezentujte to rodičom. Nech vidia, čo všetko sa ich deti v škole naučili :
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Cieľ: Hľadanie systému.
Obsahový štandard (základné pojmy): Systém pri vypisovaní čísel, propedeutika kombinatoriky.
Dvojciferné, trojciferné, štvorciferné čísla.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť odhaliť a vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní
čísel, vytvoriť rôzne čísla z množiny číslic. Vedieť riešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.
Didaktické komentáre:
1 Vedeli by žiaci pokračovať aj v ďalších riadkoch tabuľky? Odhaliť systém, ktorý vymyslel niekto iný
a potom v ňom pokračovať – to nemusí byť pre každého triviálna úloha.
Všetky úlohy na tejto strane sa vyznačujú tým, že majú rôzne veľa riešení. Preto je dobré a vhodné,
aby ich žiaci riešili v skupinách (vytvorte aspoň dvojice, niekedy sú vhodné aj štvorice – stačí keď sa
jedna dvojica žiakov otočí k lavici, ktorá je za nimi – máte to hneď, nezaberie vám to čas, nemusíte
nikam nič premiestňovať). Pri práci v skupinách je šanca, že nikto neostane „stáť v riešení, pretože
nevie ako pokračovať ďalej“. Je šanca, že žiaci spolu objavia všetky riešenia.
Ďalšie tipy a nápady:
Ako zabezpečiť, aby sa nikto v skupine neulieval? Cieľom skupiny má byť nielen vyriešiť úlohu, ale aj
zabezpečiť, aby riešeniu rozumel každý člen skupiny. teda potom, ako spolu nájdu riešenie, musia si
navzájom overiť, či toku každý rozumie, či vie úlohu vyriešiť aj sám. A ak nie, musia ho to spoločne
naučiť. Overíte to tak, že náhodne vyberiete jedného člena skupiny a dáte mu riešiť úlohu podobnú
tej, ktorú riešili spoločne.
Potrebujete ďalšie úlohy? V pracovnom M3 PL15 (link) nájdete podobné ako úloha 1. Ak žiaci nebudú
vedieť tvoriť úlohy, pomôžte im. Môžete pracovať iba s nepárnymi číslami, iba so spoluhláskami
a podobne. Vašej fantázii a fantázii vašich detí na medze nekladú.
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Cieľ: Hľadanie systému.
Obsahový štandard (základné pojmy): Systém pri vypisovaní čísel, propedeutika kombinatoriky.
Dvojciferné, trojciferné, štvorciferné čísla.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť odhaliť a vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní
čísel, vytvoriť rôzne čísla z množiny číslic. Vedieť riešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.
Didaktické komentáre:
Naschvál neukazujeme spôsoby, ako tieto úlohy riešiť. Na prvom stupni má byť priestor pre skúšanie
a experimentovanie. Ak sa táto etapa preskočí a hneď deťom „nasadíme“ osvedčený spôsob riešenia
(väčšinou ten náš), tak ich zabrzdíme. Neumožníme im spoznať viacero spôsobov a ako sami dobre
vieme, každý zo spôsobov (či už je to strom, alebo tabuľka alebo graf, alebo... ) je vhodný pre istý typ
kombinatorických úloh. Ak sa niektorá zo spôsobov v triede objaví, nechajte aby si ho žiaci navzájom
vysvetlili, pochváľte a oceňte autora.
14 Ak si deti nevedia poradiť, vezmite si stovkovú tabuľku. M3 PL3 (link) Potom môžete vytvárať
rôzne variácie na túto úlohu.
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Cieľ: Aplikačné úlohy, finančná gramotnosť.
Obsahový štandard (základné pojmy): Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti.
Platidlá – bankovky a mince.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vedieť vyriešiť primerané slovné úlohy z oblasti finančnej
gramotnosti. Nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy. Poznať a vedieť používať platidlá –
euromince a eurobankovky.
Didaktické komentáre:
1 – 3 Vytlačte a nastrihajte si makety mincí a eurobankoviek, rozdeľte deti do skupín a môžu začať
pracovať. Sadu euromincí a eurobankoviek pre jedného žiaka nájdete na M3 PL16 (link).
4 – 5 Opäť nechajte deti, aby vyriešili úlohy v skupinách. Nech skúšajú, manipulujú s peniazmi, kým
neprídu na správny výsledok. Potom môžete meniť čísla v zadaní (počet žiakov triedy alebo sumu za
vianočný večierok v úlohe 4, cenu za jedno pero alebo výslednú sumu v úlohe 5).
6 – 7 Zahrajte sa na nákupy. Rozdeľte deti na obchodníkov a nakupujúcich. Obchodníci si „vyrobia“
tovar a určia cenu, za ktorú ho budú predávať, pripravia si svoje obchody. Nakupujúci sa budú
rozhodovať čo a u koho si kúpia. Sledujte vývoj cien v tomto vašom malom obchodnom priestore. Na
záver sa s deťmi rozprávajte napríklad o tom, prečo sa niektorý tovar nepredával (mal vysokú cenu?,
bol neatraktívny?, nikto ho nepotreboval?...).
7 Máte školský bufet? Dohodnite sa s pani bufetárkou, že keď budú nakupovať vaše deti, musia
povedať pani bufetárke, koľko im má vydať, ak budú platiť inou sumou ako je cena výrobku. Inak im
výrobok nepredá .
8 Cieľom tejto otázky nie je iba jednoduché porovnanie ceny zošita a ceny zmrzliny. Ide nám o to, aby
si deti uvedomili, koľko peňazí minú za týždeň / mesiac / rok napríklad na sladkosti alebo zmrzlinu
a koľko oproti tomu zaplatia za tento pracovný zošit, ktorý používajú na hodinách matematiky 5
mesiacov.
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Cieľ: Násobenie v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zavedenie pojmu násobenie, násobenie s využitím rôznych
modelov.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou znaku násobenia.
Didaktické komentáre:
Začíname grafickým znázorňovaním základného princípu násobenia ako viacnásobného sčítania:
5 . 2 znamená 5 dvojíc,
5 . 3 znamená 5 trojíc,...
Celkový počet určíme spočítaním a postupne tak vytvárame prvé spoje násobenia a učíme sa ich
zapisovať. S ich pamätaním sa zatiaľ nemusíte ponáhľať.
Pozor, 2 . 5 sú dve pätice a 5 . 2 je 5 dvojíc. Výsledok je síce ten istý, ale ide o dva rôzne výpočty.
Dajte deťom priestor na to, aby sa mohli dokonale zoznámiť s podstatou násobenia ako
viacnásobného sčítania. V tejto prvej časti, keď preberáme spoje násobenia a delenia do 20
vytvárajte dostatok priestoru na kreslenie, manipuláciu s počítadlom, s paličkami, s fazuľkami...
čokoľvek, čo vašim deťom vyhovuje ako dobrý mnohostný model. S každým spojom násobenia
a delenia do 20 sa stretnú toľkokrát, že si ich začnú postupne pamätať. neskôr môžete prikročiť
k cielenému „zapamätávaniu si“, ktoré môžete podporovať pravidelnými rozcvičkami na začiatku
každej hodiny.
Ďalšie tipy a nápady:
Veľmi dobre sa pracuje na štvorčekovom papieri. Pri riešení úlohy „Vyfarbi 3 krát 4 štvorčeky“ súčasne
pripravujete pôdu pre obsah geometrických útvarov.
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Cieľ: Násobenie v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zavedenie pojmu násobenie, zápis počtovej operácie
násobenie, znak počtovej operácie násobenie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou znaku násobenia.
Didaktické komentáre:
Náš popletený vedec Mislyteľ vlastne hovorí, že 4 . 3 je ba iný zápis výpočtu 3 + 3 + 3 + 3.
6 – 8 Stále vychádzame z princípu násobenia ako viacnásobného sčítavania. Tým, že deti počítajú
jednotlivé príklady, vytvárajú ďalšie a ďalšie spoje násobenia v obore do 20.
7 Peťko Sčitko je expert na sčítanie a odčítanie, preto všade, kde sa dá, sčíta a odčíta. Milka Násobilka
je expertkou na násobenie a delenie, preto radšej násobí a delí. Môžete tieto vlastnosti využiť aj pri
ďalších úlohách. „Počítaj / zapíš ako Peťko Sčitko.“ „Počítaj / zapíš ako Milka Násobilka.“
Ďalšie tipy a nápady:
Tak, ako postupne počítate jednotlivé spoje násobilky do 20, dopisujte a vypĺňajte tabuľku na M3
PL17 (link). Tým si vlastne každý žiak vytvorí svoju vlastnú tabuľku násobenia. Túto môže neskôr
chvíľu používať pri počítaní a posledný krok tejto postupnosti je, že sa naučí všetky spoje z tabuľky
naspamäť. Tabuľku môžete používať aj v druhom polroku, keď budete preberať spoje násobenia
v obore do 100.
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Cieľ: Násobenie v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Zavedenie pojmu násobenie, zápis počtovej operácie
násobenie, znak počtovej operácie násobenie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou znaku násobenia. Pri riešení úloh využiť vzťah
medzi sčítaním viacerých rovnakých sčítancov a násobením.
Didaktické komentáre:
Na tejto strane postupujeme opačným smerom. Príklady na násobenie zapíšeme ako viacnásobné
sčítanie a potom vypočítame. Postupne dopĺňajte tabuľky násobenia ďalšími vypočítanými spojmi.
Postupne opúšťame manipuláciu s konkrétnymi predmetmi, ale kedykoľvek keď je to potrebné, sa
k nej vráťte. Ďalším krokom by malo byť zovšeobecnenie do kreslenia zástupných modelov (čiarky,
množiny,... ) a až potom pamätanie si všetkých spojov.
Ďalšie tipy a nápady:
Môžete začať hrať s deťmi hru Staň sa expertom na násobenie.
Vezmite si počítadlo a povedzte: „Teraz vám poviem, po koľko guľôčok zoradím v koľkých riadkoch. Vy
skúsite bez toho, aby ste sa na počítadlo pozerali povedať, koľko guľôčok zoradím. Kto bude vedieť,
napíše na papier a zdvihne ho nad hlavu.“
Deti si vezmú papieriky (stačia post-it bločky) a pripravia sa na písanie.
Poviete: „Teraz zoradím v troch riadkoch po dve guľôčky. Koľko guľôčok budem mať?“
Deti napíšu číslo na tabuľku alebo papier a zdvihnú ho nad hlavu.
Poviete správny výsledok. Ak malo dieťa dobre napísané číslo, odloží ho na pravú stranu, ak zle, odloží
ho na ľavú stranu.
Takto to zopakujete napríklad 10-krát. Deti si do pripravenej tabuľky M3 PL18 (link) napíšu, koľko
papierikov mali na pravej strane (teda koľkokrát odpovedali správne). Každý píše iba sám pre seba,
nehovoríte výsledky. Na druhý deň zopakujete a potom sa môžete pýtať: „Kto sa od včera zlepšil? Kto
má dne viac dobre vypočítaných príkladov ako včera?“ Nekonkretizujte, iba pochváľte tých, ktorí sa
zlepšili. A takto pokračujte na každej hodine matematiky.
Cieľom je dosiahnuť, aby sa deti neustále zlepšovali. Každá pochvala ich povzbudí. Nedávajte domáce
úlohy „Nauč sa naspamäť tieto spoje!“. Trpezlivo hrajte hru, chváľte a sledujte čo to s deťmi urobí. My
sme presvedčení, že sa budú učiť „samé od seba“ .
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Cieľ: Násobenie v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Činiteľ, súčin, násobenie nuly.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako súčet
viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho pomocou znaku násobenia. Naučiť sa pomenovať činitele
a súčin. Násobiť nulu. Vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie v obore do 20.
Didaktické komentáre:
Začíname s „odbornou“ terminológiou. Prosím, nevenujte jej prehnanú pozornosť. Dôležitejšie je,
aby deti rozumeli tomu čo je to násobiť a postupne sa učili spoje násobenia do 20, ako to, či vedia čo
je to činiteľ a súčin. Choďte na to skôr hravo: „Už sa z vás stávajú experti na násobenie ako Milka
Násobilka. Tak by ste mali poznať aj expertné termíny, ktoré s násobením súvisia. Tie dve čísla, ktoré
násobíme, sa volajú činitele a výsledok násobenia sa volá súčin. Niekedy, keď chceme povedať, že
násobíme, tak môžeme povedať, že počítame súčin.“
15 Skúste aj iné výsledky násobenia. Určite sa objavia aj komutatívne zápisy (2 . 4, 4 . 2). Oceňte to
a skonštatujte, že hoci sme vymenili poradie činiteľov, výsledok sa nezmenil. Vyzvite deti, aby našli
podobné dvojice.
16 Inak sformulované zadanie znie:
A... ___ . 5 = 10
B... 3 . ___ = 9
A... „Koľkokrát musím ukázať päť prstov, aby som ich spolu ukázala desať?“
B... „Trikrát koľko žuvačiek musím vziať, aby som mala 9 žuvačiek?“
To sú náročné úvahy a náročné príklady. Deti vlastne riešia rovnice. Dovoľte im manipulovať
s predmetmi alebo ich učte kresliť obrázky, ktoré im pomôžu pri riešení. Je to začiatok dlhej cesty,
ktorá končí až niekde v ôsmom a deviatom ročníku.
5

???

A...

?

?

?

B...
10

9

17 Po tejto úlohe už by ste mali mať v Mojej tabuľke násobenia M3 PL17 (link) doplnené všetky spoje
násobenia dvomi. Deti sa ich môžu začať učiť naspamäť. Ďalšie úlohy na násobenie dvomi nájdete
v pracovnom zošite Kamarátka násobilka na s. 2 – 4.
18 – 19 Násobíme nulu. To môže byť pre deti veľmi zaujímavé. Dovoľte im o tom diskutovať. Môžete
nadhodiť aj otázku násobenia nulou (0 . 4, 0 . 7,... ) a ako by to deti vedeli znázorniť.
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Cieľ: Násobenie do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Postupnosti využívajúce spoje násobenia do 20. Propedeutika
párnych a nepárnych čísel. Propedeutika násobku čísla.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Učiť sa používať výsledky násobenia do 20 ako násobok
daného čísla.
Didaktické komentáre:
20 Pracujte v skupinách. Štyri deti spoločne vymyslia viac vecí ako keby ich vymýšľal každý jednotlivo.
Význam tejto úlohy je aj v tom, že ukazuje prepojenie matematiky s realitou a teda ukazuje
zmysluplnosť toho, čo sa žiaci učia.
21 Naše postupnosti sú „ohraničené“ číselným oborom, ktorý deti poznajú. Myslíte si, že zvládnu
násobky 3 (5,... ) iba do 20? My si myslíme, že zájdu aj ďalej. Ak áno, chváľte. Ak nie, nič sa nedeje,
dostanete sa tam v druhom polroku.
22 Počítaj po 4 – vyznač každé štvrté číslo – výsledok násobenia 4 – násobok 4. Všetky tieto spojenia
môžete používať pri riešení podobných úloh.
23 Propedeutika spoločného násobku. Ak sa chcete zahrať na spoločné násobky viac, vyfarbujte na
M3 PL19 (link).
24 Niekedy sa to podarí (párny počet korálikov), niekedy nepodarí (nepárny počet korálikov).
Diskutujte s deťmi, čo to ovplyvňuje. Nemusíte zavádzať pojem párny – nepárny (pokiaľ ho nepoužijú
deti samé). Stačí, keď budú vedieť povedať počet korálikov, pri ktorom to pôjde a počet, pri ktorom
to nepôjde. To je znak toho, že rozumejú.
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Cieľ: Násobilka v obore do 20. Propedeutika komutatívnosti.
Obsahový štandard (základné pojmy): Komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej
úrovni).
Výkonový štandard (základné zručnosti): Pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia.
Didaktické komentáre:
25 - 28 Ukazujeme, že na to isté rozloženie guľôčok sa môžeme pozrieť dvomi spôsobmi: raz sú to dve
štvorice a potom zase štyri dvojice. Výsledok je rovnaký. Na začiatku pracujte s konkrétnymi
predmetmi (či už to bude počítadlo alebo paličky alebo fazuľky, vytvárajte skupiny, modelujte
násobenie a porovnávajte výsledky).
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Cieľ: Násobilka v obore do 20. Propedeutika komutatívnosti.
Obsahový štandard (základné pojmy): Komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na propedeutickej
úrovni).
Výkonový štandard (základné zručnosti): Pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia.
Didaktické komentáre:
Od mnohostných modelov prechádzame k spojitému modelu – tabuľky čokolády. Môžete pridať
štvorčekovú sieť a súčasne propedeuticky pripravovať obsah geometrických útvarov.
29 Úloha sumarizuje spoje násobenia tromi v obore do 20. Skontrolujte Moju tabuľku násobenia M3
PL17 (link), či ich máte všetky. Deti sa ich môžu začať učiť naspamäť.
30 Jednotlivé príklady už nepočítame, iba spájame tie, ktoré dávajú rovnaký výsledok, využijúc novú
vlastnosť násobenia, ktorú sme sa naučili.
31 Použite modely mincí a bankoviek z M3 PL16 a vytvárajte ďalšie podobné dvojice. Táto úloha
posúva porozumenie komutatívnosti na ďalšiu úroveň. Deti už nemajú mnohostný model (počet
niečoho), ani spojitý model, ale pracujú s číslami, ktoré reprezentujú mnohosť.
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Cieľ: Násobilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Násobenie použitím zautomatizovaného spoja. Násobenie
nulou.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vynásobiť prirodzené číslo v obore do 20. Násobenie nulou.
Vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii.
Didaktické komentáre:
32 Môžete počítať počet kvetov (3 . 1), počet kvietočkov (3 . 4), počet lístkov (3 . 2),...
33 Obrázkom aj postupnosťou príkladov prichádzame k násobeniu nulou:
4 dvojčerešničky je 4 . 2 čerešní,
3 dvojčerešničky je 3 . 2 čerešní,
2 dvojčerešničky je 2 . 2 čerešní,
1 dvojčerešnička je 1 . 2 čerešní,
0 dvojčerešničiek je 0 . 2 čerešní.
Keďže na poslednom tanieriku je nula čerešní, tak 0 . 2 = 0.
34 Diskusia Peťka a Milky potvrdzuje naše zistenie z predchádzajúcej úlohy: „Keď niečoho vezmem
nula krát, dostanem z toho počet nula.“ Vyzvite žiakov, aby k jednotlivým príkladom vymysleli
konkrétne situácie.
36 Úloha kompletizuje spoje násobenia štyrmi v obore do 20. Skontrolujte Moju tabuľku násobenia
M3 PL17 (link), či ich máte všetky. Deti sa ich môžu začať učiť naspamäť.
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Cieľ: Násobilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Násobenie použitím zautomatizovaného spoja.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vynásobiť prirodzené čísla v obore do 20.
Didaktické komentáre:
Úlohy na tejto strane sú venované upevňovaniu spojov násobenia v obore do 20. Niektoré už budú
žiaci vedieť naspamäť, iné ešte nie. Vtedy im dovoľte použiť akýkoľvek model, aby si vedeli výsledok
vypočítať pomocou sčítania a lebo spočítaním všetkých vecí. Niekomu to ide rýchlejšie, inému
pomalšie. Raz budú všetky deti vedieť spoje naspamäť. Ide o to, aby ste dali všetkým dostatok
priestoru na zvládnutie bez stresu skúšania a získavania zlých známok. Ide o to, aby sami sledovali
ako sa zlepšujú a každý deň chceli byť lepší ako predchádzajúci deň.
Neustále sa s deťmi hrajte hru Staň s expertom na násobenie (popis na s. 45).
37 Milka nie nadarmo myslí na raka. Riešenie tajničky je potrebné čítať odzadu .
38 Úlohy na čas majú pre žiaka zmysel vtedy, keď už vie všetky spoje naspamäť a ide o to, ako rýchlo
sa mu vybavia v pamäti. Preto zvážte kedy zaradíte takéto úlohy na čas. Nevytvárajte zbytočne tlak
na pomalšie deti. Nevytvárajte v nich pocit, že sú neschopní. Pamätajte, že tento typ úloh vyhovuje
iba niektorým žiakom v triede. Ak ich zaraďujete, tak zaraďte aj typy úloh, v ktorých majú šanci
vyniknúť ostatní žiaci triedy.
39 Zahrať sa na chvíľu na učiteľa, opravovať písomku a hodnotiť ju... kto by si to nechcel vyskúšať .
Keď deti nájdu chybu, nech aj vysvetlia prečo je to zle a napíšu správne riešenie.
40 Rozdeľte deti do trojíc a nech v skupine jeden vymýšľa podobné úlohy, ďalší ich rieši a tretí to
kontroluje. Po chvíli si vymenia role (napríklad po desiatich príkladoch).
Ďalšie tipy a nápady:
Nadiktujeme rôzne čísla a žiaci hľadajú a vytvoria príklady na násobenie, môžu ich vyznačiť aj
farebne, alebo napísať príklady. Nie každé číslo bude súčasťou riešenia.
13, 23, 5, 18, 6, 6, 2, 1, 4, 10, 4, 12, 3, 7, 3, 2, 0, 13, 14, 0, 25
Ostali nám čísla 6, 4 a 25. Tento príklad nemá riešenie nakoľko 6 . 4 = 24 a nie 25.
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Cieľ: Násobilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet viacerých
rovnakých sčítancov. Otázka a odpoveď k slovnej úlohe.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore do
20. K slovnej úlohe zoštylizovať správnu odpoveď.
Didaktické komentáre:
Učíme deti riešiť slovné úlohy na násobenie. Zápis môže vznikať prirodzene, pri čítaní a riešení slovnej
úlohy. Úlohy sú sformulované tak, aby z nich riešenie prirodzene vyplývalo.
Učte deti podčiarkovať si podstatné údaje a vzťahy v zadaní slovnej úlohy.
Učte deti robiť si zápis súbežne s tým, ako čítajú zadanie a otázku slovnej úlohy.
Učte deti pomôcť si pri výpočte obrázkom alebo manipuláciou s konkrétnymi predmetmi.
Toto všetko je pre deti zmysluplné vtedy, ak im to pomáha s riešením slovnej úlohy. Ak dieťa prečíta
úlohu a vie na ňu hneď odpovedať, nepotrebuje nič z tohto. Stačí, ak napíše slovnú odpoveď.
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Cieľ: Delilka v obore do 20
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti, delenie, znak delenia,
matematizácia reálnej situácie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí, zapísať
delenie na rovnaké časti pomocou znaku delenia.
Didaktické komentáre:
Za počtovou operáciou delenie sa ukrývajú dva prístupy:
Delenie na rovnaké časti: 8 : 4 znamená, že 8 detí delím na 4 skupiny. V každej skupine budú 2 deti.
Delenie podľa obsahu: 8 : 4 znamená, že z 8 detí robím skupiny po 4 deti a skupiny budú 2.
Vychádzame z prvého prístupu, ale budeme sa venovať aj druhému.
1 – 2 Obrázky vyjadrujú proces:
- 4 cyklisti sa rozdelia do 2 rovnakých skupín,
- 15 mincí sa rozdelí na 5 rovnakých kôpok,
- 6 tučniakov na 3 rovnako veľké skupiny.
Tento proces je zapísaný delením, ktorého výsledok určuje počet (veľkosť) jednej skupiny, kôpky,...
Začíname delením konkrétnych vecí, predmetov, ľudí. Posledné delenie v úlohe 2 je trochu
abstraktnejšie – 20 centov je zastúpených jednou 20-centovou mincou.

53

54
Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti, delenie, znak delenia,
matematizácia reálnej situácie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí, zapísať
delenie na rovnaké časti pomocou znaku delenia. Vytvoriť príklady na delenie k danej situácii.
Didaktické komentáre:
3 Niekedy deti nemusia manipulovať s konkrétnymi predmetmi, stačí, ak kreslia. V tejto úlohe môžu
kresliť rybičky alebo rastlinky, alebo len „zástupné“ čiarky – aj to je istý stupeň abstrakcie.
4 Tu je úloha trošku náročnejšia v tom, že nedovoľuje manipulovať s jabĺčkami a deti si musia
dopredu premyslieť stratégiu riešenia. Ak by mali problém, nech si vezmú počítadlo, paličky, fazuľky –
čokoľvek, čo zastúpi jabĺčka a z čoho budú môcť vytvárať štyri rovnako veľké skupinky.
Ďalšie tipy a nápady:
Tak, ako postupne počítate jednotlivé spoje delilky do 20, dopisujte a vypĺňajte tabuľku na M3 PL17
(link). Tým si vlastne každý žiak vytvorí svoju vlastnú tabuľku delenia. Túto môže neskôr chvíľu
používať pri počítaní a posledný krok tejto postupnosti je, že sa naučí všetky spoje z tabuľky
naspamäť. Tabuľku môžete používať aj v druhom polroku, keď budete preberať spoje delenia v obore
do 100.
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Cieľ: Delilka v obore do 20
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti, delenie, znak delenia,
matematizácia reálnej situácie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí, zapísať
delenie na rovnaké časti pomocou znaku delenia. Vytvoriť príklady na delenie k danej situácii.
Didaktické komentáre:
Postupne prechádzame od diskrétnych modelov ku spojitým. Čokoláda je ešte „prechodový stupeň“,
lebo na nej vidno konkrétne dieliky, ktoré pomáhajú pri delení. Úsečka už je spojitý model. Nechajte
deti vymýšľať, ako ju rozdelia. Či to iba odhadnú, alebo ju zmerajú pravítkom a potom rozdelia. Ak
budú iba odhadovať, diskutujte o tom, ako si overia, či ju skutočne rozdelili na rovnaké časti. Ďalší
spôsob, akým to môžu urobiť je, že si vezmú papierik s rovnakou dĺžkou akú má úsečka, zohnú ho na
polovicu (na tretina) a potom túto dĺžku prenesú na úsečku.
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Cieľ: Delilka v obore do 20
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti, delenie, znak delenia,
matematizácia reálnej situácie.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí, zapísať
delenie na rovnaké časti pomocou znaku delenia. Vytvoriť príklady na delenie k danej situácii.
Didaktické komentáre:
11 Loptičky môžeme rozdeliť dvomi spôsobmi (priamo vyplývajúcimi z usporiadania na obrázku): 12:3
alebo 12:4. Pri jabĺčkach a hruškách určuje spôsob rozdeľovania deliteľ (jabĺčka musím rozdeliť na
šesť rovnakých častí – vtedy je odpoveď „v jednej časti budú dve jabĺčka“ a na obrázku zakrúžkujem
šesť dvojíc alebo ich delím po šesť – vtedy je odpoveď „po rozdelení dostanem dve šestice jabĺčok“
a na obrázku zakrúžkujem dve šestice) alebo podiel pri hruškách (úvahy sú podobné).
12 To, že sme tu zaradili „stĺpčekovú“ úlohu neznamená, že deti už majú vedieť spoje počítať
spamäti. Začnite tým, že ich necháte doplniť tie výsledky, o ktorých si myslia, že ich vedia. Potom im
dajte počítadlá alebo iné predmety a nech si výsledky zistia manipuláciou s nimi. Môžete sa opýtať, či
určili výsledky spamäti správne, ale nehodnoťte. Povedzte, že určite to bude každým dňom lepšie
a lepšie.
Ďalšie tipy a nápady:
Využite úlohu 12 ako motiváciu a na nasledujúcich hodinách pripravte žiakom takúto úlohu na
delenie. Postup je rovnaký – najprv spamäti dopíšu výsledky, ktoré vedia a potom doplnia zvyšné
pomocou manipulácie s predmetmi a skontrolujú tie, ktoré napísali spamäti. Môžu si viesť záznamy
o tom, ako sa im darilo na hodinách. Budú si zapisovať, koľko príkladov vedeli spamäti a koľko z nich
mali správne. Je to informácia iba pre žiaka. Vy sa pýtajte iba na to, či bol lepší ako včera. To je naším
cieľom, vzbudiť u žiakov túžbu neustále sa zlepšovať. A k tomu nepotrebujú známky.
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Cieľ: Delilka v obore do 20
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti, delenie, znak delenia,
matematizácia reálnej situácie. Delenec, deliteľ, podiel.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí, zapísať
delenie na rovnaké časti pomocou znaku delenia. Vytvoriť príklady na delenie k danej situácii.
Automatizácia spojov delenia v obore do 20.
Didaktické komentáre:
Na tabuli vedľa úlohy 13 sa prvýkrát objavuje pomenovanie členov počtovej operácie delenie. Je to
prvé stretnutie. Rozhodne to neznamená, že od tejto chvíle sa majú deti naučiť tieto názvy naspamäť
a vy ich to budete skúšať. Povedzte si, že sa z nich postupne stávajú nielen majstri v násobení, ale aj
majstri v delení (veď sa pozrite, koľko spojov z delenia do 20 už máte vyznačených vo svojej tabuľke
delenie M3 PL17). A majstri poznajú aj svoje odborné „majstrovské“ názvy. Pre delenie sú to tieto tri.
13 V obore do 20 môžete mať v triede 4 príklady s deliteľom 5 (alebo aj 5, ak bude niekto deliť nulu
), 5 príkladov s delencom 12 (alebo aj 6, ak bude niekto deliť 12 ), 5 príkladov s podielom 5. Je
toho dosť, tak „šup do práce v skupinách“. V trojici alebo vo štvorici sa budú deťom oveľa ľahšie
hľadať všetky riešenia.
15 Prvýkrát ukazujeme, že niektoré čísla môžeme deliť aj viacerými číslami. Skúste nájsť všetky také
čísla v obore do 20 (samozrejme, deti ich budú hľadať v skupinách). A máme tu krásnu propedeutiku
Deliteľnosti – konkrétne zložených čísel a prvočísel.
16 – 17 K zadaniu „rozdeľ na rovnaký počet, rovnaké množstvo“ pribúda so spojitými objektmi aj
zadania „rozdeľ na rovnaký tvar“. Diskutujte o tom, čo to znamená rozdeliť obrazce na rovnaké časti.
Znamená to, že musia mať rovnaký tvar aj rovnaký obsah? Niekedy stačí aj obsah – napríklad pri
koláči (je mi jedno, ako bude vyzerať môj kúsok, ak ho bude rovnako veľa ako susedovho ).
Ďalšie tipy a nápady:
Môžete položiť veľmi dôležitú otázku: Prečo sa pri násobení obidva členy, ktoré násobíme volajú
činiteľ (podobne ako pri sčítaní sú to sčítance) a pri delení majú rôzne názvy – delenec a deliteľ
(podobne ako pri odčítaní menšenec a menšiteľ). Ale neprezrádzajte deťom odpoveď. Navrhnite, že
vám môžu do konca školského roka nosiť odpovede na lístočku a na poslednej hodine matematiky si
prezradíte dôvod (súvisí, samozrejme, s komutatívnosťou operácií sčítanie a odčítanie). Sem – tam
deťom úlohu pripomeňte. Takto budete nebadane pripomínať názvy počtových operácií v priebehu
školského roka.
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Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie na rovnaké časti. Časť celku: Polovica, štvrtina.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizácia spojov delenia do 20. Intuitívne chápať, čo
to znamená rozdeliť na štvrtinu, na polovicu. Pomenovať jednu časť celku. Overiť správnosť výsledku
úlohy. Vyriešiť jednoduchú rovnicu na delenie v číselnom obore do 20.
Didaktické komentáre:
1 Po tejto úlohe by ste už mali mať vyplnené všetky spoje v Mojej tabuľke delenia (M3 PL17). Začína
čas na postupné učenie sa naspamäť týchto spojov. Ďalšie úlohy na delenie dvomi nájdete
v pracovnom zošite Kamarátka násobilka na s. 5 – 7.
3 Propedeutika rovníc. Dajte deťom počítadlá, kreslite, znázorňujte a hlavne nechajte deti formulovať
otázky, ktoré vedú k objaveniu riešenia.
6 : ___ = 2
„Koľkým deťom musím rozdeliť 6 žuvačiek, aby každé dostalo 2 žuvačky?“
___ : 2 = 2
„Máme dve dvojice. Koľko detí je to spolu?“
Diskutujte so žiakmi, ako by si mohli overiť správnosť dosadeného čísla. Tí, ktorí majú zvládnuté spoje
násobenia, určite odhalia, že tak môžu urobiť vynásobením podielu a deliteľa.
4 Po tejto úlohe by ste už mali mať v Mojej tabuľke delenia vyplnené všetky spoje delenia tromi
v obore do 20. Začnite pracovať na ich automatizácii.
5 Pred tým, než začnete riešiť úlohu, si overte ako vaši žiaci rozumejú spojeniu „čísla deliteľné
dvomi“. Nechajte ich, nech sami vysvetľujú, ako tomu rozumejú, nech diskutujú a spoločne sa
„dopracujte“ k uspokojivému tvrdeniu. Napríklad „číslo deliteľné dvomi je také číslo, ktoré viem
rozdeliť na polovice tak, že mi nič neostane“,...
8 Hľadajte aj iné spôsoby ako tie na obrázkoch. Ak to deti bude baviť, deľte aj na iné časti
a pomenovávajte si ich.
Dve časti – polovice, tri časti – tretiny, štyri časti – štvrtiny,...
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Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia do 20. Časť celku: Polovica,
štvrtina.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizácia spojov násobenia a delenia. Intuitívne
chápať, čo to znamená rozdeliť na štvrtinu, na polovicu. Pomenovať jednu časť celku.
Didaktické komentáre:
1 Začíname zvyšovať náročnosť úloh. Reťazovky môžete riešiť postupne:
- v prvej etape skúsia žiaci vyriešiť reťazovku spamäti,
- v druhej etape si vytiahnu Moju tabuľku násobenia a delenia (M3 PL17) a skontrolujú, či mali všetko
správne. To, čo nemajú si opravia.
2 Nechajte deti experimentovať. Rozdelia úsečku a porovnajú časti spočítaním ich dielikov. Môžete si
časti aj pomenovať.
4 Ide o intuitívne vnímanie delenia plochy. Nie je podstatné, aby deti rozdelili útvary presne.
Ďalšie tipy a nápady:
Úloha 4 je vhodná na prácu v skupinách. Môžete vystrihnúť útvary z papiera (vystrihnú si ich deti,
samozrejme ). Každý žiak vystrihne tie isté útvary dvakrát. Jeden neporušený nalepia a druhý
rozstrihnú na tretiny a nalepia vedľa neho. Zaujímavé bude sledovať ako delia kruhové útvary. Dajte
im za úlohu nájsť spôsob, ktorý im umožní rozdeliť ich čo najpresnejšie. Tu je jeden z možných
spôsobov: Kruh môžeme rozdeliť na tri rovnaké časti, ak si ho rozdelíme ako ciferník na hodinách, na
12 častí. Jedna tretina sú 4 dieliky.
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Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na skupiny
danej veľkosti).
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie podľa
obsahu). Zapísať delenie pomocou znaku delenia.
Didaktické komentáre:
Doteraz sme delili objekty (diskrétne alebo spojité) na daný počet skupín, častí,... K deleniu možno
pristupovať aj inak – pomocou tzv. postupného odčítavania. V tomto prístupe sa na zápis 6 : 2
pozeráme ako na proces, v ktorom zo 6 objektov postupne odoberáme po dva a výsledkom delenia je
počet odobratí, ktoré sú možné. Teda v našom prípade 3.
Je to iná myšlienka, iný pohľad na delenia a možno niektorému z vašich detí bude tento prístup
vyhovovať viac.
6 Tu je postupné odoberanie „realizované“ skokmi žabky. Je to ako keby sme od čísla 12 postupne
odčítavali číslo 3.
7 Pozor – „otočili“ sme číselné osi. Preto žabka skáče doprava.
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Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na skupiny
danej veľkosti).
Výkonový štandard (základné zručnosti): Rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie podľa
obsahu). Zapísať delenie pomocou znaku delenia. Vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na delenie.
Didaktické komentáre:
Vo všetkých úlohách odoberáme. Raz vytváraním „množín“, raz prečiarkovaním paličiek, raz
výpočtom. Stále je to delenie na skupiny danej veľkosti.
Sledujte deti, každému bude vyhovovať niečo iné. Podstatné je, aby si každé osvojilo model, ktorý mu
bude najviac blízky, zrozumiteľný. Aby si ním vedelo pomôcť vo chvíli, keď si nebude vedieť spomenúť
na spoj delenia (model mu umožní si výsledok znázorniť a vypočítať).
Ďalšie tipy a nápady:
Využite úlohu 9 a deľte sa na hodine telesnej výchovy:
- deľte sa na družstvá s daným počtom žiakov (žiaci dopredu povedia, koľko družstiev vytvoríte),
- deľte sa na daný počet družstiev (žiaci dopredu povedia, koľko žiakov bude v jednom družstve),
- pýtajte sa, koľko detí by muselo pribudnúť, aby ste sa mohli rozdeliť na n-členné družstvá,
- pýtajte sa, koľko detí ostane, ak sa rozdelíte na n-členné družstvá,...
A vždy si tvrdenie detí overte tak, že delenie realizujete.
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Cieľ: Delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Jednoduché slovné úlohy typu rozdeliť dané číslo na čísla
danej veľkosti (delenie podľa obsahu).
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore do 20.
Didaktické komentáre:
Mnohé deti budú úlohy riešiť hneď. bez zápisu. Postupujte vtedy citlivo. Vyučovanie nemá byť o tom,
že deťom komplikujeme jednoduché veci.
Ak vie úlohu vyriešiť, nech napíše odpoveď a hotovo. Môžete vtedy od neho chcieť, aby svoje riešenie
vysvetlil svojmu spolužiakovi.
Ak ju nevie vyriešiť, vtedy používa pomocné prvky – obrázok, zápis, podčiarkovanie podstatných
údajov).
Alebo sa môžete hrať na to, že trénujete, ako sa robí zápis slovnej úlohy. Ale vtedy deťom vysvetlite,
že nejde ani tak o riešenie, ale o to, aby urobili vhodný zápis. Musí im byť jasný cieľ tejto aktivity.
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Cieľ: Zhrnutie a opakovanie, autokontrola.
Obsahový štandard (základné pojmy): Násobilka a delilka v obore do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii. Príklad na
násobenie a delenie znázorniť pomocou obrázkov. Spoje násobenia a delenia do 20.
Didaktické komentáre:
Po prebratí tematického celku je vždy zaradená strana s názvom Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si
svoje sily! Sú to úlohy základného učiva, ktoré mali žiaci zvládnuť v danom tematickom celku. Nie sú
tam vždy všetky pojmy, fakty a postupy, ale snažili sme sa vybrať tie, o ktorých si myslíme, že sú
ťažiskové a že by ich žiaci mali vedieť. Slová „žiaci by ich mali vedieť“ chápeme nezávisle od času.
Jeden žiak úlohy vyrieši za 5 minút, inému top bude trvať 25 minút. Dôležité je, aby ste rešpektovali
individuálne tempo žiaka. Každý žiak zvládne matematiku prvého stupňa. No niekto skôr, iný
neskôr, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. Je to úplne prirodzené. To, čo sa dnes snažíme žiaka
naučiť „pod nátlakom“, možno o pár dní zvládne hravo. Dôležité je byť trpezlivý.
Tieto strany nie sú určené na známkovanie. Podstatnejšie je, aby každý žiak dokázal slovne ohodnotiť
svoj výkon. Teda, aby vedel, čo všetko dokázal vypočítať a kde má ešte rezervy. Pomôžte mu
identifikovať slabiny a ponúknite mu pomoc. Úlohy, ktoré keď bude riešiť, tak sa v konkrétnej činnosti
zlepší. A potom nech napíše test na tejto strane znovu. Dajte každému žiakovi možnosť zažiť pocit
úspechu pri riešení týchto strán. Nie je podstatné, kedy ju vypočítajú bez chyby. Podstatné je, že sa
naučia nebáť sa svojich chýb, začnú ich brať ako kamarátov, ktorí im ukazujú cestu ku zlepšeniu sa.
Neporovnávajte žiakov medzi sebou. Naučte ich, že sa majú porovnávať iba sami zo sebou – cieľom je
byť zajtra lepší ako včera .
Toto „preverovanie“ nie je zamerané na to, či žiaci vedia spamäti spoje násobenia a delenia do 20.
Cieľom je, aby ste získali prehľad, kto z vašich žiakov pochopil, resp. nepochopil princíp násobenia
a delenia. Preto pri posledných dvoch úlohách dajte deťom počítadlo. Alebo čokoľvek iné, s čím
budú môcť manipulovať.
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Cieľ: Násobilka a delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizovať spoje násobenia a delenia do 20.
Didaktické komentáre:
Už by mal mať každý žiak vyplnenú Moju tabuľku násobenia a delenia (M3 PL17). Pri každej úlohe by
mali žiaci v prvom kroku riešiť úlohy spamäti a potom si ich skontrolovať pomocou tabuľky. S využitím
rozcvičiek, ktoré sme vám navrhovali počas predchádzajúcich strán neustále trénujte spoje násobenia
a delenia do 20. Neznámkujte. Snažte sa, aby ste vytvorili v triede prostredie, v ktorom záleží na tom,
ako sa každý žiak zlepšuje. Z hodiny na hodinu, Zo dňa na deň. Nie je podstatné deti porovnávať
medzi sebou. To vytvára nezdravé súťaživé prostredie a stresujte deti, ktoré sú pomalšie. Nie je
potrebné deti odmeňovať známkami, včeličkami,... To vytvára podmienené prostredie „cukor a bič“,
vonkajšiu motiváciu. Ak prestane fungovať „cukor“, niekedy „zaberie bič“. Ak sa stratia obidva, stratí
sa aj záujem o učenie. Ale „chcem byť zajtra lepší ako dnes“, „chcem prekonať sám seba“, to je pocit,
ktorý je nám evolučne daný. To je vnútorná motivácia, ktorá je nevyčerpateľná.
1 Nechajte žiakov pracovať v dvojiciach. Spoločným pátraním skôr objavia princíp vypĺňania štvorcov.
A bude to väčšia zábava .
5 Deti si to nevedia predstaviť. Skutočne potrebujú vziať papier do ruky a prekladať. Na záver môžete
skúšať aj iné spôsoby preložení a zisťovať, či sa podarilo rozdeliť papier na rovnaké časti. Ak áno, tak
si ich pomenujte.
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Cieľ: Násobilka a delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizovať spoje násobenia a delenia do 20. Vyriešiť
jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v číselnom obore do 20.
Didaktické komentáre:
6 Ak deti nevedia rovnicu vyriešiť, nech sa ju pokúsia sformulovať. Potom znázorniť (pomocou
guľôčok, obrázku,... ).
7 Opakujeme násobky 3 zostupne.
9 Rozdeľte deti do skupín a nech hľadajú ďalšie čísla, ktoré budú výsledkom viacerých násobení.
10 Skúste sa pred delením opýtať, aké dlhé budú malé úsečky, ktoré získame delením úsečky ktorá je
daná. Pri úsečke dlhej 10 cm nebude odpoveď ľahká. Zozbierajte tipy a na záver odmeňte najlepšieho
tipéra. Môžete pokračovať s úsečkami iných dĺžok. Dobrá otázka je napríklad: Akú dĺžku by mala mať
úsečka, aby jej štvrtina merala celé centimetre?
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Cieľ: Násobilka a delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia do 20. Násobenie 0 a 1, delenie
nuly a jednotkou.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizovať spoje násobenia a delenia do 20.
Zautomatizovať spoje násobenia 0 a 1 a spoje delenia nuly a jednotkou.
Didaktické komentáre:
11 Rozdeľte deti do skupín. Úlohou každej skupiny bude prečítať si krátke tvrdenia na tabuli
a navzájom si ich vysvetliť. Potom spoločne vyriešiť úlohu 11. Cieľom práce skupiny je naučiť všetkých
členov skupiny násobiť 0 a 1 a deliť nulu a jednotkou. Na záver sa skupinky medzi sebou overia, či
ovládajú zadané zručnosti. Na konci aktivity vyzvite žiakov, aby svojimi vlastnými slovami
sformulovali pravidlá násobenia a delenia 0 a 1.
12 Hľadáme príklady, ktorých výsledkom je zadané číslo. My by sme úlohu nechali riešiť aspoň
dvojiciam. Môžu si navzájom prediskutovať výber a verifikovať zvolené príklady.
13 Ak chcete úlohu ešte viac skomplikovať, zadajte rovnakú podmienku (každá farba iba raz) aj pre
uhlopriečky. Toto nie je úloha vhodná na domácu prípravu. Rozdeľte žiakov do skupín a nechajte ich
špekulovať, diskutovať, hľadať spoločne riešenia.
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Cieľ: Násobilka a delilka v obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia do 20. Niekoľkokrát viac.
Niekoľkokrát menej.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizovať spoje násobenia a delenia do 20. Zväčšiť
dané číslo násobením niekoľkokrát. Zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát.
Didaktické komentáre:
14 Pomocou kociek na úvodnom obrázku a potom pomocou guľôčok ukazujeme, čo to znamená nkrát viac a n-krát menej a ako to počítame.
15 Vezmite počítadlo a modelujte. Alebo kreslite. Upevňujte u žiakov mnohostnú predstavu n-krát
viac a n-krát menej. Spájajte n-krát viac → násobenie číslom n, n-krát menej → delenie číslom n.
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Cieľ: Násobilka a delilka v číselnom obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie v číselnom
obore do 20 typu: zväčšiť dané číslo niekoľkokrát, zmenšiť dané číslo niekoľkokrát. Niekoľkokrát viac,
niekoľkokrát menej.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Riešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom obore do 20.
Overiť správnosť riešenia úlohy.
Didaktické komentáre:
Na tejto strane sú slovné úlohy typu n-krát viac/menej, ale aj nepriamo sformulované úlohy. Najmä
pri tých je dobré, aby žiaci urobili to, čomu hovoríme „praktická realizácia slovnej úlohy“, alebo ak
chcete „dramatizácia slovnej úlohy“. Alebo, aby si nakreslili obrázok, z ktorého vyplynie, že hoci
v zadaní úlohy 2 sa píše „2-krát viac“, pri riešení treba deliť dvomi. Hoci sme si doteraz stále hovorili,
že n-krát viac znamená násobiť. Treba žiakov naučiť sledovať dej úlohy a uvedomiť si, či počítajú to,
čo je na začiatku deja alebo na jeho konci.
Naučiť sa robiť zápis slovnej úlohy je niečo podobné ako naučiť sa robiť poznámky z textu. Každý z nás
má inú potrebu selekcie a iné vnímanie textu. Kým niektorí nepotrebujú na zachytenie podstaty textu
slová, pre iných sú podstatným nositeľom informácie. Preto aj zápisy vašich žiakov budú a mali by byť
rôzne. Je ťažké rozhodnúť, či žiak „opísal“ celú slovnú úlohu, pretože nevedel vyselektovať to
podstatné, alebo mu tento konkrétny text v jeho vnímaní reality neumožnil vhodnú selekciu. Vy sami
najlepšie pri konkrétnom žiakovi vidíte, či je to dlhodobý problém alebo problém jedného textu. Ak
vidíte, že žiakom pri tvorbe zápisu pomáha podčiarkovanie ťažiskových slov v texte slovnej úlohy,
nechajte ich robiť to. Každý žiak sám príde na to, kedy ho podčiarkovanie už zdržuje a neprináša mu
žiadny úžitok.
Nehovoriac o tom, že pre iného žiaka je oveľa zmysluplnejšie robiť zápis slovnej úlohy formou
obrázku, do ktorého si zaznačí vzťahy medzi jednotlivými údajmi.
Opäť pripomíname, že v prípade, ak žiak vie vyriešiť slovnú úlohu systémom „pozriem – vidím“, veľmi
ťažko prijíma argumenty o užitočnosti znázorňovania alebo zápisu. Zdajú sa mu byť na ťarchu,
zdržujúce a mätúce. Vtedy postupujte citlivo, nechajte ho iba napísať riešenia odpoveď.. A zadajte
mu takú slovnú úlohu, v ktorej užitočnosť týchto vecí objaví sám (úlohu s dlhý a komplikovaným
textom, ktorá má množstvo údajov).
17 Pozor na správnu odpoveď. Keďže Milka už 6 šiat má, musí ešte ušiť 12 šiat.
21 Opäť skvelá úloha, ktorá priam vyzýva. aby deti pracovali v skupinách. Tu môžu nad tým
špekulovať, hľadať príklady a kontra príklady, prípadne formulovať závery. Ak ju zadáte na domácu
úlohu, nebudú si vedieť poradiť, zájdu za rodičmi a tí na to nasadia „všetko matematický aparát, ktorý
si pamätajú zo školských čias“. Pretože chcú svojim deťom pomôcť. Oni netušia, že cieľom tejto úlohy
je skúšať, špekulovať. Ale vy to viete.
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Cieľ: Násobilka a delilka v číselnom obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia v číselnom obore do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vytvoriť jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie
v číselnom obore do 20. Overiť správnosť riešenia úlohy. K slovnej úlohe sformulovať otázku a
zoštylizovať správnu odpoveď.
Didaktické komentáre:
22 Takáto samostatná práca je príležitosťou nielen na detskú tvorivosť, ale aj na vašu. Zadania môžu
byť rôzne:
- vymyslite úlohu z danej oblasti,
- vymyslite vtipnú úlohu,
- vymyslite vážnu úlohu,
- vymyslite čo najkratšiu úlohu,
- vymyslite dlhú a komplikovanú úlohu,
- vymyslite veršovanú úlohu,...
24 Pracujte v skupinách .

69

70
Cieľ: Násobilka a delilka v číselnom obore do 20.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia v číselnom obore do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Automatizácia spojov násobenia a delenia v číselnom
obore do 20. Vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v číselnom obore do 20.
Didaktické komentáre:
Toto je chvíľa, keď by mali mať vaši žiaci zautomatizované spoje násobenia a delenia v číselnom
obore do 20. Ak nemajú, nič sa nedeje. Trpezlivo pokračujte v rozcvičkách, ktoré sme vám navrhli.
Veďte žiakov k tomu, aby sa snažili zo dňa na deň zlepšovať.
Je na vás, či úlohy na tejto strane necháte žiakov riešiť samostatne alebo napríklad v dvojiciach.
Pamätajte, vždy keď žiaci pracujú v skupinách je cieľom, aby každý žiak skupiny vedel vyriešiť všetko
čo v skupine riešia. Tým zabezpečíte, že si budú vzájomne pomáhať, budú si veci vysvetľovať
a vzájomne sa ich učiť. Veď najlepšie sa veci naučíme vtedy, keď sa ich pokúšame vysvetliť niekomu
inému.
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Cieľ: Zhrnutie a opakovanie, autokontrola.
Obsahový štandard (základné pojmy): Násobilka a delilka v obore do 20.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Spoje násobenia a delenia do 20.
Didaktické komentáre:
Po prebratí tematického celku je vždy zaradená strana s názvom Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si
svoje sily! Sú to úlohy základného učiva, ktoré mali žiaci zvládnuť v danom tematickom celku. Nie sú
tam vždy všetky pojmy, fakty a postupy, ale snažili sme sa vybrať tie, o ktorých si myslíme, že sú
ťažiskové a že by ich žiaci mali vedieť. Slová „žiaci by ich mali vedieť“ chápeme nezávisle od času.
Jeden žiak úlohy vyrieši za 5 minút, inému top bude trvať 25 minút. Dôležité je, aby ste rešpektovali
individuálne tempo žiaka. Každý žiak zvládne matematiku prvého stupňa. No niekto skôr, iný
neskôr, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. Je to úplne prirodzené. To, čo sa dnes snažíme žiaka
naučiť „pod nátlakom“, možno o pár dní zvládne hravo. Dôležité je byť trpezlivý.
Tieto strany nie sú určené na známkovanie. Podstatnejšie je, aby každý žiak dokázal slovne ohodnotiť
svoj výkon. Teda, aby vedel, čo všetko dokázal vypočítať a kde má ešte rezervy. Pomôžte mu
identifikovať slabiny a ponúknite mu pomoc. Úlohy, ktoré keď bude riešiť, tak sa v konkrétnej činnosti
zlepší. A potom nech napíše test na tejto strane znovu. Dajte každému žiakovi možnosť zažiť pocit
úspechu pri riešení týchto strán. Nie je podstatné, kedy ju vypočítajú bez chyby. Podstatné je, že sa
naučia nebáť sa svojich chýb, začnú ich brať ako kamarátov, ktorí im ukazujú cestu ku zlepšeniu sa.
Neporovnávajte žiakov medzi sebou. Naučte ich, že sa majú porovnávať iba sami zo sebou – cieľom je
byť zajtra lepší ako včera .
Každý z nás je iný a každý z nás potrebuje rôzne dlhý čas na to, aby zvládol násobilku a delilku.
Môžete urobiť napríklad takúto vec:
Povedzte žiakom, že písomku z násobilky a delilky im zadáte až vtedy, keď budú oni chcieť (každý žiak
vám povie, kedy je už pripravený). Ako skúšku, či tomu naozaj tak je, môže použiť úlohy z Milá žiačka,
žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily. Ak ich zvládne bez chyby, je pripravený .
Týmto činom sa vám trieda rozdelí na dve skupiny: žiakov, ktorí už písomku napísali na jednotku
a dostali veľký oznam do žiackej knižky, že sú experti na násobenie a delenie do 20 a žiakov, ktorí ešte
potrebujú čas. Využite to a robte rozcvičky tak, že ich vymýšľajú a zadávajú experti tým, ktorí ešte
potrebujú trénovať.
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Cieľ: Aplikačné úlohy.
Obsahový štandard (základné pojmy): Spoje násobenia a delenia v číselnom obore do 20.
Niekoľkokrát viac/menej, o niekoľko viac/menej.
Výkonový štandard (základné zručnosti): Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na násobenie a delenie.
Vytvoriť jednoduchú slovnú úlohu na násobenie a delenie, k slovnej úlohe sformulovať otázku
a zoštylizovať správnu odpoveď. Pracovať s údajmi.
Didaktické komentáre:
Ústrednou ilustráciou je ukazovateľ vzdialeností. Na jednotlivých šípkach je na ukazovateli zaznačený
údaj o vzdialenosti (formou príkladu). To čo chýba, je mapka, ktorá by konkretizovala reálnu situáciu.
To je prvá úloha pre vašich žiakov – vytvoriť mapku krajiny. Mapka má byť ilustračná, teda nemá byť
nakreslená v mierke.
Ako môžete postupovať:
1. Určíte, ku komu je ako ďaleko. Teda musíte vyriešiť úlohy na šípkach ukazovateľa. Môžete so
žiakmi diskutovať o tom, v akých jednotkách sú zadané vzdialenosti na ukazovateli. Zdá sa
vám, že sú to kilometre? Stretli sme sa so žiakmi, pre ktorých to boli hodiny (zrejme to boli
dobrí turisti).
2. Odpoviete na otázky, ktoré sú sformulované pod ilustráciou.
3. Porovnáte cesty, ktoré žiaci nakreslili do mapy, či „zodpovedajú“ vypočítaným dĺžkam.
Prípadne niektoré predĺžite alebo skrátite.
4. Môžete vyzvať žiakov ku tvorbe vlastných úloh a otázok.
5. Spolu so žiakmi môžete nakresliť plán vzdialeností bývania žiakov vašej triedy od školy
a tvoriť úlohy na túto tému.
Môžete zaradiť vsuvku o rôznych jednotkách dĺžky. Aké používame my, aké napríklad v Anglicku či
Amerike, ako sa meralo kedysi a pod. Motiváciou môže byť záznam z katastra vašej obce, v ktorom sú
použité staré jednotky dĺžky.
A nezabudnite, že deti baví, ak pracujú v skupinách a zvyčajne vtedy aj urobia viac a kvalitnejšie.
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