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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno-vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: ISCED2 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Matematika 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Takáčová  
 
Učebný materiál:  
Učebnica č.1: J. Žabka, P. Černek : Matematika pre 7.ročník základných škôl a 2. ročník s osemročným štúdiom, 1. časť., Orbis Pictus  
                          Istropolitana, Bratislava, 2010 
Učebnica č.2: J. Žabka, P. Černek : Matematika pre 7.ročník základných škôl a 2. ročník s osemročným štúdiom, 2. časť. Orbis Pictus  
                          Istropolitana, Bratislava. 2011 
www.planetavedomosti.iedu.sk 
www.zborovna.sk  (Zbierka úloh z matematiky pre 6. a 7. ročník ZŠ) 
www.nucem.sk (Zbierka úloh z finančnej gramotnosti) 
 
 
Časová dotácia: 5 hodín týždenne (165 ročne) 
 
z toho ŠVP - 4 hodiny a ŠkVP – 1 hodina na upevnenie a precvičenie vedomostí a zručností žiakov, rozvoj komunikačných schopností žiakov 

http://www.planetavedomosti.iedu.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.nucem.sk/
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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové 
témy: 

Poznámky: 

IX/I Opakovanie 
učiva zo 6. 
ročníka (25h) 

Úvodná hodina 
BOZP na vyučovaní 
matematiky 

Poznať obsah učiva a kritéria 
hodnotenia v predmete matematika 
v 7. ročníku.  
Poznať zásady bezpečného 
správania sa na hodinách 
matematiky. 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný rozhovor 

 

OŽZ: 
Zhrnúť zásady 
bezpečnej práce  
a ochrany zdravia 
na hodinách 
matematiky pri 
používaní 
rysovacích 
pomôcok. 

 

Zápis a čítanie 
desatinných čísel 

Pohotovo čítať a zapisovať 
desatinné čísla. 
Určiť rád číslice v zápise 
desatinného čísla. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.1: str. 4-5 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Desatinné čísla na 
číselnej osi 

Zobraziť desatinné číslo na 
príslušnej číselnej osi. 
Zistiť vzdialenosť desatinného čísla 
na číselnej osi. 

Fyzika 
Chémia 

Uč. č.1: str. 10-12  
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Porovnávanie 
a usporiadanie 
desatinných čísel 

Porovnávať a usporadúvať 
desatinné čísla podľa predpisu 
(vzostupne, zostupne). 

 Uč. č.1: str. 6 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

IX/II Zaokrúhľovanie 
desatinných čísel 

Zaokrúhľovať desatinné čísla podľa 
predpisu na celé číslo, na desatiny, 
na stotiny, na tisíciny. 

 Uč. č.1: str. 14 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Desatinné číslo a 
desatinný zlomok  

Previesť desatinné číslo na 
desatinný zlomok a opačne. 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Sčítanie a odčítanie 
desatinných čísel 

Sčítať a odčítať primerané 
desatinné čísla spamäti, ostatné 
písomne alebo pomocou kalkulačky. 
 
 

 Uč. č.1: str. 6,12-13 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Násobenie 
desatinných čísel 

Násobiť kladné desatinné čísla 
násobkami čísla 10 spamäti, ostatné 

Motivačné metódy: 
motivačná 

 Uč. č.1: str. 6, 14-15 
www.zborovna.sk  

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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písomne alebo pomocou kalkulačky. demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivačné metódy: 
motivačná 

(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

IX/III Delenie menšieho 
prirodzeného čísla 
väčším prirodzeným 
číslom 

Deliť menšie prirodzené číslo 
väčším prirodzeným číslom 
a správne zapísať zvyšok (aj na 
kalkulačke). 
Urobiť skúšku správnosti 
a rozhodnúť o potrebe realizácie 
tejto skúšky vzhľadom na operácie 
dočítania a delenia. 

 Uč. č.1: str. 16 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Delenie desatinných 
čísel prirodzeným 
číslom 

Deliť desatinné číslo prirodzeným 
číslom a správne zapísať zvyšok (aj 
na kalkulačke). 
Urobiť skúšku správnosti 
a rozhodnúť o potrebe realizácie 
tejto skúšky vzhľadom na operácie 
dočítania a delenia. 

 

Delenie desatinných 
čísel desatinným 
číslom 

Deliť desatinné číslo desatinným 
číslom desatinným a správne 
zapísať zvyšok (aj na kalkulačke). 
Urobiť skúšku správnosti 
a rozhodnúť o potrebe realizácie 
tejto skúšky vzhľadom na operácie 
dočítania a delenia. 

 

Aritmetický priemer Vypočítať jednoduchý aritmetický 
priemer viacerých hodnôt. 

 Uč. č.1: str. 17 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Slovné úlohy 
s využitím desatinných 
čísel 

Analyzovať text slovnej úlohy 
a diagnostikovať dané a hľadané 
údaje potrebné pre riešenie. 
Správne nájsť optimálnu stratégiu 
riešenia úlohy a použiť jednotlivé 
operácie pri riešení úloh. 
Riešiť kontextové slovné úlohy 
z bežného života s využitím 
desatinných čísel a obchodníckych 
počtov. 
Počítať s eurami a centami pri 
nakupovaní tovaru. 

ENV: 
Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 
tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov. 

Uč. č.1: str. 22-29 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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FG: 
Téma č.1: Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia 1: 
Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty 
a osvojiť si vzťah medzi životnými 
potrebami a financiami ako 
prostriedku ich zabezpečenia. 

demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
 

IX/IV Znaky deliteľnosti Odlíšiť prvočíslo od zloženého čísla. 
Rozhodnúť o danom čísle, či je 
deliteľné bez zvyšku číslami 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10. 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Najmenší spoločný 
násobok a najväčší 
spoločný deliteľ 

Odlíšiť prvočíslo od zloženého čísla. 
Rozhodnúť o danom čísle, či je 
deliteľné bez zvyšku číslami 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10. 

 

Premena jednotiek 
dĺžky a obsahu 

Premieňať základné jednotky dĺžky 
a obsahu s využívaním vlastností 
desatinných čísel. 

 Uč. č.1: str. 9-10,  
20-21 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Obvod a obsah 
štvorca, obdĺžnika 

Vypočítať obvod a obsah štvorca 
a obdĺžnika. 
Riešiť kontextové slovné úlohy 
z bežného života na výpočet obvodu 
a obsahu štvorca a obdĺžnika. 
Vypočítať cenu obkladov, dlažby, 
podlahy, farby potrebnej na 
vyloženie alebo vymaľovanie plochy 
tvaru štvorca alebo obdĺžnika.  
FG: 
Téma č.1: Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia 1: 
Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty 
a osvojiť si vzťah medzi životnými 
potrebami a financiami ako 
prostriedku ich zabezpečenia. 

 Uč. č.1: str. 18-21 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Obvod a obsah  útvaru 
zloženého zo štvorcov 
a obdĺžnikov 

Využiť získané poznatky z výpočtu 

obvodu a obsahu štvorca 

a obdĺžnika pri výpočte obvodu 

a obsahu obrazcov zložených zo 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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štvorcov a obdĺžnikov. 

Navrhovať vlastné metódy vedúce 
k výpočtu obvodu a obsahu útvarov 
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 

učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

X/I Uhly, rysovanie uhlov, 
os uhla 

Rysovať uhly. 

Odmerať veľkosti uhlov. 

Zostrojiť os uhla. 

OSR: 
Rysovať esteticky 
a presne. 
OŽZ: Dodržiavať 
zásady bezpečnej 
práce pri rysovaní 
uhlov a používaní 
rysovacích 
pomôcok. 

Uč. č.1: str. 30-34 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 6. ročník ZŠ) 

Uhly v trojuholníku, 
rozdelenie uhlov 

Pomenovať trojuholník podľa jeho 

vnútorných uhlov. 

Vypočítať veľkosť tretieho 

vnútorného uhla trojuholníka 

v stupňovej miere ak poznáme jeho 

dva vnútorné uhly. 

 

Sčitovanie 
a odčitovanie uhlov 

Premeniť stupne na minúty 
a minúty na stupne. 
Sčítať, odčítať veľkosti uhlov. 

 

Uhly vrcholové a 
susedné 

Rozlišovať uhly vrcholové 
a susedné. 
Určiť a vypočítať veľkosť 
vrcholového a susedného uhla. 

 

Násobenie a delenie 
uhlov dvoma 

Násobiť a deliť uhly dvomi graficky 
i numericky. 

 

X/II Vstupná písomná 
práca 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva 6. ročníka 
v predmete matematika. 

Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie  
 
 

  

Analýza vstupnej 
písomnej práce 

Analyzovať a doplniť nedostatky 
z učiva 6. ročníka v predmete 
matematika. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 

  

http://www.zborovna.sk/
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Zlomky, 
počtové výkony 
so zlomkami, 
kladné 
racionálne čísla 
(36h) 

Zlomok, znázornenie 
zlomkovej časti celku 

Poznať pojmy zlomok, zlomková 
čiara, čitateľ, menovateľ.  
Správne čítať a zapisovať zlomok. 
Graficky znázorniť a zapísať 
zlomkovú časť celku. 
Vysvetliť, kedy sa zlomok rovná 
jednej celej, kedy sa rovná nule 
a kedy nemá zmysel. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.1: str. 35-62 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Vzťah medzi zlomkom 
a desatinným číslom 

Zapísať zlomok v tvare desatinného 
čísla s požadovanou presnosťou (na 
požadovaný počet miest) a naopak. 
Určiť periódu pri prevode zlomku na 
desatinné číslo. 

 Uč. č.2: str. 23-26 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

 Základný tvar zlomku. 
Krátenie 
a rozširovanie 
zlomkov. 

Krátiť zlomok a rozšíriť zlomok 
daným číslom. 
Krátením upraviť zlomok na 
základný tvar. 

 Uč. č.2: str. 4-10 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

X/III Základný tvar zlomku. 
Krátenie 
a rozširovanie 
zlomkov. 

Rovnosť zlomkov pre 
ten istý celok 

Vyjadriť dané racionálne číslo 
väčším množstvom zlomkov.  
Uviesť príklad rovnakého zlomku 
v inom tvare v rámci toho istého 
celku. 

 

Rovnosť zlomkov pre 
ten istý celok 

Znázornenie zlomkov 
na číselnej osi 

Správne znázorniť zlomok na 
číselnej osi. 
Zistiť vzdialenosť zlomku na číselnej 
osi. 

 Uč. č.1: str. 86-92 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Znázornenie zlomkov 

na číselnej osi 
 
 

X/IV Porovnávanie 
a usporadúvanie 

Porovnať a usporiadať zlomky 
s rovnakým a nerovnakým 

 Uč. č.2: str. 11-12 
www.zborovna.sk  

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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zlomkov, krížové 
pravidlo. 

menovateľom (čitateľom) 
a výsledok porovnávania zapísať 
znakmi <, >, =. 

(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Porovnávanie 
a usporadúvanie 
zlomkov, krížové 
pravidlo. 

Zmiešané čísla (pravý, 
nepravý zlomok) 

Rozlíšiť pravý a nepravý zlomok. 
Zmiešané číslo previesť na zlomok, 
kde je čitateľ väčší ako menovateľ 
a naopak. 

 Uč. č.2: str. 36-37 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) XI/I Zmiešané čísla (pravý, 

nepravý zlomok) 

Písomná práca č.1 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva úprava zlomkov. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

Sčitovanie a 
odčitovanie zlomkov 
s rovnakým 
menovateľom 

Sčítať a odčítať zlomky s rovnakým 
menovateľom. 
 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.2: str. 27 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Sčitovanie 
a odčitovanie zlomkov 
prevodom na spoločný 
menovateľ 

Sčítať a odčítať zlomky 
s nerovnakými menovateľmi. 
Nájsť ľubovoľného spoločného 
menovateľa (upraviť zlomky na 
rovnakého menovateľa). 
 
 
 
 
 
 

 Uč. č.2: str. 28-30 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Sčitovanie 
a odčitovanie zlomkov 
prevodom na spoločný 
menovateľ 

XI/II 
 
 

Násobenie zlomku 
prirodzeným  

Písomne násobiť zlomok 
prirodzeným číslom. 

 Uč. č.2: str. 31-32 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Násobenie zlomku 
zlomkom 

Písomne násobiť zlomok zlomkom. 
Vypočítať zlomkovú časť celku. 
Písomne násobiť zlomok zlomkom. 
Vypočítať zlomkovú časť celku. 

 Uč. č.2: str. 33-35 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Násobenie zlomku 

zlomkom 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Delenie zlomku 
prirodzeným číslom 

Písomne deliť zlomok prirodzeným 
číslom a naopak. 

 

XI/III 
 

Delenie zlomku 
prirodzeným číslom 

Delenie zlomku 
zlomkom 

Písomne deliť zlomok zlomkom. 
 

 

Delenie zlomku 
zlomkom 

Zložený zlomok Vysvetliť pojem zložený zlomok. 
Vypočítať zložený zlomok. 
 
 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Zložený zlomok 

XI/IV Písomná práca č.2 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva o počtových 
operáciách so zlomkami. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

Operácie 
s racionálnymi číslami 
Sčitovanie 
a odčítavanie 
racionálnych čísel 

Písomne sčítať a odčítať zlomok od 
zlomku, desatinného čísla 
a zmiešaného čísla a naopak. 
Riešiť úlohy so zátvorkami. 
Dodržať dohodnuté poradie 
operácií pri počítaní, správne 
používať zátvorky. 
Počítať so zlomkami pomocou 
kalkulačky prevodom na desatinné 
čísla s danou presnosťou. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.2: str. 38-41 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Operácie 
s racionálnymi číslami 
Sčitovanie 
a odčítavanie 
racionálnych čísel 

Operácie 
s racionálnymi číslami 
Násobenie a delenie 
racionálnych čísel 

Písomne vynásobiť  a deliť zlomok 
zlomkom, desatinným číslom 
a zmiešaným číslom. 
Riešiť úlohy so zátvorkami. 
Dodržať dohodnuté poradie 
operácií pri počítaní, správne 
používať zátvorky. 
Počítať so zlomkami pomocou 
kalkulačky prevodom na desatinné 
čísla s danou presnosťou. 

 

Operácie 
s racionálnymi číslami 
Násobenie a delenie 
racionálnych čísel 

XII/I Slovné úlohy Vyriešiť jednouché slovné úlohy so ENV: www.zborovna.sk  

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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s využitím  zlomkov zlomkami. 
Riešiť kontextové úlohy z bežného 
života s využitím obchodníckych 
počtov. 
Analyzovať text slovnej úlohy 
a diagnostikovať dané a hľadané 
údaje potrebné pre riešenie. 
Správne nájsť optimálnu stratégiu 
riešenia úlohy a použiť jednotlivé 
operácie pri riešení úloh. 
 

Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 
tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku pri 
skupinovej práci. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
 

(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Slovné úlohy 

s využitím  zlomkov 

Zhrnutie a opakovanie 
učiva o zlomkoch 

Riešiť interaktívne cvičenia  
z tematického celku zlomky na 
zopakovanie a upevnenie učiva. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(domino, tajničky, 
matematické 
sudoku) 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

MEV: 
Riešiť interaktívne 
cvičenia s využitím 
interaktívnej tabuli 
alebo počítača. 
Informatika 

www.planetavedomosti.sk 
 

Zhrnutie a opakovanie 
učiva o zlomkoch 

Prvá štvrťročná 
písomná práca 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z tematického celku 
zlomky. 

Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

XII/II Analýza prvej 
štvrťročnej písomnej 
práce 

Analyzovať a doplniť nedostatky 
z tematického celku zlomky. 
 
 
 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 

 

  

Percentá, 
promile (28h) 

Jedno percento Vypočítať 1% ako stotinu základu. Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 

 Uč. č.2: str. 68-69 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Percentová časť, jej 
výpočet 

Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať 
hodnotu časti prislúchajúcej k počtu 
percent a uplatniť dané vedomosti 
pri riešení jednoduchých slovných 
úloh z praktického života. 

učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.2: str. 70-74, 86-87 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Percentová časť, jej 

výpočet 

Základ, výpočet 
základu 

Rozlíšiť, určiť a vypočítať základ. 
Vypočítať základ, keď poznáme 
počet percent a hodnotu 
prislúchajúcu k tomuto počtu 
percent a uplatniť dané vedomosti 
pri riešení jednoduchých slovných 
úloh z praktického života. 

 

XII/III Základ, výpočet 
základu 

Počet percent, jeho 
výpočet 

Vypočítať počet percent, ak je daný 
základ a časť prislúchajúca k počtu 
percent a uplatniť dané vedomosti 
pri riešení jednoduchých slovných 
úloh z praktického života. 

 

Počet percent, jeho 
výpočet 

Promile. Použitie 
promile  
praxi 

Vypočítať 1‰ ako tisícinu základu. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy 
z bežného života. s využitím 
vedomostí o promile  

DV: 
Poznať a vysvetliť 
dopravné značky 
na ktorých je 
promile. 
 

Uč. č.2: str. 75-78 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Promile. Použitie 
promile  
Praxi 
 
 

I/II Vzťah percent 
(promile), zlomkov 
a desatinných čísel 

Poznať vzťah medzi zlomkami, 
percentami (promile) a desatinnými 
číslami.  
 
 
 

 

Vzťah percent 
(promile), zlomkov 
a desatinných čísel 

Znázorňovanie časti 
celku a počtu percent 
vhodným diagramom 

Čítať údaje z diagramov (grafov) a 
zapísať znázornenú časť celku 
percentom a počtom promile a 
opačne.  
Znázorniť na základe odhadu časť 
celku (počtu percent, počtu 

MEV: 
Zostrojiť kruhový 
alebo stĺpcový 
diagram z údajov 
z tabuľky v MS 
Exceli. 

Uč. č.2: str. 82-85 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Znázorňovanie časti 
celku a počtu percent 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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vhodným diagramom promile) v kruhovom diagrame.  
Porovnať viacero časti z jedného 
celku a porovnanie zobraziť 
vhodným stĺpcovým aj kruhovým 
diagramom.  
Zostrojiť kruhový alebo stĺpcový 
diagram z údajov z tabuľky. 

Informatika 
 Znázorňovanie časti 

celku a počtu percent 
vhodným diagramom 

I/III Zhrnutie a opakovanie 
učiva o percentách a 
promile 

Riešiť interaktívne cvičenia  
z tematického celku percentá a 
promile na zopakovanie a 
upevnenie učiva. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(domino, tajničky, 
matematické 
sudoku) 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

MEV: 
Riešiť interaktívne 
cvičenia s využitím 
interaktívnej tabule 
alebo počítača. 
Informatika 
 

www.planetavedomosti.sk 
 

Zhrnutie a opakovanie 
učiva o percentách a 
promile 

Druhá štvrťročná 
písomná práca 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z tematického celku 
percentá a promile. 

Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

Analýza druhej 
štvrťročnej práce 

Analyzovať a doplniť nedostatky 
z tematického celku percentá 
a promile. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
 
 

 

  

Vklad, úrok, úroková 
miera, daň 

Vysvetliť pojmy istina, daň 
z pridanej hodnoty, úrok, úroková 
miera. 
Vypočítať úrok z danej istiny za 
určité obdobie pri danej úrokovej 
miere. 
Vykonať jednoduché úrokovanie. 
Vypočítať hľadanú istinu. 
Vypočítať cenu výrobku s DPH a bez 
DPH. 
FG: 
Téma č.6: 
Sporenie a investovanie 
Čiastková kompetencia 1: 
Diskutovať o tom, ako sporenie 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 

 
 

Uč. č.2: str. 79-81 
www.nucem.sk (Zbierka úloh 
z finančnej gramotnosti) 

 
I/IV Vklad, úrok, úroková 

miera, daň 

Vklad, úrok, úroková 
miera, daň 

http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.nucem.sk/
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prispieva k finančnej prosperite. 
Téma č.4: Plánovanie 
a hospodárenie s peniazmi. 
Čiastková kompetencia 3: 
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 
zodpovednom rozhodovaní 
o nákupe. 
Čiastková kompetencia 4: 
Vysvetliť daňová a odvodový 
systém. 

metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

Slovné úlohy z oblasti 
finančníctva 

Riešiť primerané kontextové 
a podnetové slovné úlohy z oblasti 
bankovníctva a finančníctva, 
v ktorých sa vyskytujú ako podnet 
štatistické dáta ( v tabuľkách, 
diagramoch,...) 
Téma č.5: 
Úver a dlh 
Čiastková kompetencia 1: 
Identifikovať prínosy a náklady 
jednotlivých typov úverov. 
Čiastková kompetencia 3: 
Mať základné informácie 
o jednotlivých druhoch 
spotrebiteľských úverov. 

 www.nucem.sk (Zbierka úloh 
z finančnej gramotnosti) 

 Slovné úlohy z oblasti 
finančníctva 

Písomná práca č.3 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva o percentách a 
promile. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie  

  

II/I Práca na projektovej 
práci Najlepšia banka 

Zistiť pomocou internetu, ktorá 
banka ponúka najvýhodnejší 
terminovaný vklad z hľadiska zisku 
(pri vklade 1000 zedov a dobe 
viazanosti na 12 mesiacov). 
Zistiť pomocou internetu, ktorá 
banka ponúka najmenej rizikový 
terminovaný vklad. 
Vyhodnotiť a zdôvodniť najlepšiu 
ponuku zo skúmaných bánk. 
FG: 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
problém ako 
motivácia, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
projektové 
vyučovanie, 
problémové 
vyučovanie, 

OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri tvorbe 
projektu. 
Rozdeliť úlohy 
v skupine na 
základe schopností 
členov  a na základe 
prínosu ich práce 
pre skupinu. 

 

Práca na projektovej 
práci Najlepšia banka 

http://www.nucem.sk/
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Téma č.2: Finančná zodpovednosť 
a prijímanie rozhodnutí. 
Čiastková kompetencia 2: 
Nájsť a vyhodnotiť informácie 
z rôznych zdrojov. 
Téma č.6: 
Sporenie a investovanie 
Čiastková kompetencia 3: 
Zhodnotiť investičné alternatívy. 
 

samostatné štúdium 
s využitím techniky, 
práca s textom, 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
 
 

 

Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
MEV: 
Spracovať projektovú 
prácu formou plagátu 
alebo prezentáciou 
v PowerPointe. 
Informatika 

Prezentácia 
projektovej práce 
Najlepšia banka 

Prezentovať projektovú prácu. 
Odpovedať na otázky spolužiakov, 
argumentovať, prijímať kritiku pri 
prezentácii svojej práce. 

Fixačné metódy: 
ústne opakovanie 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

OSR: 
Prezentovať sa a 
prezentovať výsledky 
svojej práce s využitím 
odbornej 
terminológie. 
Reagovať na otázky 
spolužiakov, prijímať 
kritiku, argumentovať. 
Slovenský jazyk 

 

Prezentácia 
projektovej práce 
Najlepšia banka 
 

Kváder a kocka, 
ich povrch 
a objem 
v desatinných 
číslach, 
premieňanie 
jednotiek 
objemu 
(27h) 
 

Obraz kvádra a kocky 
vo voľnom 
rovnobežnom 
premietaní 
 
 

Načrtnúť a narysovať obraz kvádra 
a kocky vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. 
Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky 
ich viditeľné a neviditeľné hrany 
a ich základné prvky. 
 
Načrtnúť a narysovať obraz kvádra 
a kocky vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. 
Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky 
ich viditeľné a neviditeľné hrany 
a ich základné prvky. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
manipulácia 
s predmetmi, 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 

OSR: 
Rysovať esteticky 
a presne. 
OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
bezpečnej práce pri 
rysovaní obrazu 
kvádra a kocky vo 
voľnom 
rovnobežnom 
premietaní 
a používaní 
rysovacích 
pomôcok. 

Uč. č.1: str. 67-78 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

 

II/II Obraz kvádra a kocky 
vo voľnom 
rovnobežnom 
premietaní 

Telesá zložené 
z kvádrov a kociek 

Zostaviť na základe náčrtu alebo 
opisu teleso skladajúce sa z kociek 
a kvádrov. 
Zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa 

Technika Uč. č.1: str. 63-66, 79-82 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Telesá zložené 

z kvádrov a kociek 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Telesá zložené 
z kvádrov a kociek 

z kvádrov a kociek. 
Nakresliť nárys, bokorys a pôdorys 
telies zostavených z kvádrov 
a kociek. 
 

a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Sieť kocky Načrtnúť a narysovať sieť kocky. 
Zhotoviť model kocky z papiera 

OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
bezpečnej práce pri 
rysovaní siete kocky  
a používaní 
rysovacích 
pomôcok. 
OSR: 
Rysovať esteticky 
a presne. 
Technika 

Uč. č.2: str. 13-15, 18 

 

II/III Sieť kvádra Načrtnúť a narysovať sieť kvádra. 
Zhotoviť model kvádra z papiera. 

OŽZ:  
Dodržiavať zásady 
bezpečnej práce pri 
rysovaní siete 
kvádra a používaní 
rysovacích 
pomôcok. 
OSR: 
Rysovať esteticky 
a presne. 
Technika 

Uč. č.2: str. 16-17 

 

Jednotky objemu a ich 
premena 

Definovať základné jednotky 
objemu. 
Premeniť základné jednotky 
objemu. 
Poznať vzťahy 1 liter = 1 dm

3
 a  

1ml = 1 cm
3 

 

Fyzika 
Chémia 

Uč. č.2: str. 49-61 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Jednotky objemu a ich 

premena 

Jednotky objemu a ich 
premena 

Objem kocky Definovať vlastnými slovami pojem 
objem telesa. 
Vypočítať objem kocky, ak poznáme 
dĺžky jej hrán.  
Vyriešiť primerané slovné úlohy z 
praxe na výpočet objemu kocky, 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 

ENV: 
Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 
tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 

Uč. č.2: str. 46-48 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

III/I Objem kocky 

Objem kocky 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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kde sa vyskytujú percentá a zlomky 
aj s využitím premeny jednotiek 
objemu (napr. Kocka naplnená do 
60% svojho objemu…) 

opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
manipulácia 
s predmetmi, 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku pri 
skupinovej práci. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
 

Objem kvádra Vypočítať objem kvádra, ak 
poznáme dĺžky jeho hrán. 
Vyriešiť primerané slovné úlohy z 
praxe na výpočet objemu kvádra, 
kde sa vyskytujú percentá a zlomky 
aj s využitím premeny jednotiek 
objemu (napr. Hladina vody je v 1/3 
hrany kvádra …) 

Objem kvádra 

Objem kvádra 

III/II Písomná práca č.4 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva o kockách 
a kvádroch, výpočte ich objemu 
a premene jednotiek objemu. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

Povrch kocky Definovať vlastnými slovami pojem 
povrch telesa. 
Vypočítať povrch kocky, ak 
poznáme dĺžky jej hrán. 
Vyriešiť primerané slovné úlohy z 
praxe na výpočet povrchu kocky 
s prepojením na percentá a zlomky 
aj s využitím premeny jednotiek 
obsahu. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
manipulácia 
s predmetmi, 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 

ENV: 
Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 
tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku pri 
skupinovej práci. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 

Uč. č.2: str. 42-46 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Povrch kocky 

Povrch kocky 

Povrch kvádra Vypočítať povrch kvádra, ak 
poznáme dĺžky jeho hrán. 
Vyriešiť primerané slovné úlohy 
z praxe na výpočet povrchu kvádra 
s prepojením na percentá a zlomky 
aj s využitím premeny jednotiek 
obsahu. 

III/III Povrch kvádra 

Povrch kvádra 

http://www.zborovna.sk/
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Vypočítať cenu farby na 
vymaľovanie izby tvaru kvádra, cenu 
kachličiek na vyloženie bazénu 
a pod.  
FG: 
Téma č.1: Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia 1: 
Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty 
a osvojiť si vzťah medzi životnými 
potrebami a financiami ako 
prostriedku ich zabezpečenia. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

argumentovať, 
formulovať závery. 

 

Zhrnutie a opakovanie 
učiva o objeme 
a povrchu kocky 
a kvádra 
a jednoduchom 
úrokovaní 

Riešiť interaktívne cvičenia 
z tematického celku kocka a kváder 
na zopakovanie a upevnenie učiva. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(domino, tajničky, 
matematické 
sudoku) 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

MEV: 
Riešiť interaktívne 
cvičenia s využitím 
interaktívnej tabule 
alebo počítača. 
Informatika 
 

www.planetavedomostiiedu.sk 
 

Zhrnutie a opakovanie 
učiva o objeme 
a povrchu kocky 
a kvádra 
a jednoduchom 
úrokovaní 

 

Tretia štvrťročná 
písomná práca 

Riešiť úlohy z tematického celku 
kocka a kváder s ohľadom na 
potreby žiakov. 

Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

III/IV Analýza tretej 
štvrťročnej písomnej 
práce 

Analyzovať a doplniť nedostatky 
z tematického celku kocka a kváder 
(povrch a objem). 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 

 

  

Pomer, priama 
a nepriama 
úmernosť 
(28h) 
 

Pomer, úprava 
pomeru na základný 
tvar 

Vysvetliť pojem pomer. 
Zapísať a upraviť daný pomer na 
základný tvar. 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  

 Uč. č.2: str. 103-105 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

IV/I Pomer, úprava 
pomeru na základný 
tvar 

http://www.planetavedomostiiedu.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Prevrátený, postupný 
pomer 

Vysvetliť pojmy: prevrátený pomer, 
postupný pomer. 
Zapísať a upraviť postupný pomer. 
Zapísať postupný pomer ako 
skrátený zápis jednoduchých 
pomerov. 

pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

 Uč. č.2: str. 106-108 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ)  Prevrátený, postupný 

pomer 

IV/II Rozdelenie celku 
v danom pomere 

Deliť dané množstvo (celok, číslo) 
v danom pomere. 
Riešiť primerané kontextové slovné 
úlohy na rozdelenie celku 
(množstva) v danom pomere 
rôzneho typu z bežného života. 

 Uč. č.2: str. 93-101 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) Rozdelenie celku 

v danom pomere 

Rozdelenie celku 
v danom pomere 

Zmena ( zväčšenie, 
zmenšenie) v danom 
pomere 

Zväčšiť, resp. zmenšiť dané číslo 
(hodnotu, celok) v danom pomere. 
Riešiť primerané kontextové slovné 
úlohy na zväčšenie/zmenšenie 
v danom pomere z bežného života. 
 

Technika Uč. č.2: str. 115-117 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Zmena ( zväčšenie, 
zmenšenie) v danom 
pomere 

IV/III Zmena ( zväčšenie, 
zmenšenie) v danom 
pomere 

Písomná práca č.5 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva o pomere. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

  

Priama úmernosť Vysvetliť pojem priama úmernosť. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy 
z praxe na priamu úmernosť. 
 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
problémové 
vyučovanie, 

 Uč. č.2: str. 123-127 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Priama úmernosť 

Nepriama úmernosť Vysvetliť pojem nepriama 
úmernosť. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy 
z praxe na nepriamu úmernosť. 

 Uč. č.2: str. 130-131 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

IV/IV 
 
 
 
 

Nepriama úmernosť 

Jednoduchá trojčlenka 
Slovné úlohy na 
priamu a nepriamu 

Rozhodnúť, či daný vzťah je alebo 
nie je priamou/nepriamou 
úmernosťou. 

ENV: 
Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 

Uč. č.2: str. 128-129, 131-133 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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úmernosť  praxe  Riešiť kontextová slovné úlohy (aj 
z praxe) s využitím priamej 
a nepriamej úmernosti pomocou 
jednoduchej trojčlenky. 

práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku pri 
skupinovej práci. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
 

pre 7. ročník ZŠ) 

Jednoduchá trojčlenka 
Slovné úlohy na 
priamu a nepriamu 
úmernosť  praxe 

Zložená trojčlenka 
Slovné úlohy na 
priamu a nepriamu 
úmernosť z praxe 

Rozhodnúť, či daný vzťah je alebo 
nie je priamou/nepriamou 
úmernosťou. 
Vyriešiť slovné úlohy (aj z praxe) 
s využitím priamej a nepriamej 
úmernosti pomocou zložitej 
trojčlenky. 
 
 
 
 
 
Rozhodnúť, či daný vzťah je alebo 
nie je priamou/nepriamou 
úmernosťou. 
Vyriešiť slovné úlohy (aj z praxe) 
s využitím priamej a nepriamej 
úmernosti pomocou zložitej 
trojčlenky. 

ENV: 
Riešiť slovné úlohy 
s environmentálnou 
tematikou. 
OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri riešení 
problémových 
slovných úloh. 
Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku pri 
skupinovej práci. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 

Uč. č.2: str. 133 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Zložená trojčlenka 
Slovné úlohy na 
priamu a nepriamu 
úmernosť z praxe 
 
 

V/I Zložená trojčlenka 
Slovné úlohy na 
priamu a nepriamu 
úmernosť z praxe 

Trojčlenka 
v percentovom počte 
– základ, počet 
percent, percentová 

Použiť trojčlenku v percentovom 
počte. 
Vypočítať pomocou trojčlenky 
percentovú časť, základ a počet 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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časť percent. učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia, 
problémové 
vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

Trojčlenka 
v percentovom počte 
– základ, počet 
percent, percentová 
časť 

Trojčlenka 
v percentovom počte 
– istina, úrok, , 
úroková miera, daň 

Použiť trojčlenku v percentovom 
počte pri riešení kontextových 
a podnetových slovných úloh 
z oblasti finančníctva (úroky 
a dane). 
 

 www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

V/II Trojčlenka 
v percentovom počte 
– istina, úrok, , 
úroková miera, daň 

Mierka mapy a plánu Riešiť primerané slovné úlohy 
z praxe s použitím mierky mapy 
a plánu. 
Vypočítať skutočnú vzdialenosť, 
vzdialenosť na mape a mierku 
mapy. 

Geografia 
Technika 
 

Uč. č.2: str. 109-117 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

Mierka mapy a plánu 

Mierka mapy a plánu 

V/III Písomná práca č.6 Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z učiva o priamej 
a nepriamej úmernosti a mierky 
mapy. 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

Kombinatorika 
(14h) 
 

Úlohy na tvorbu 
skupín predmetov 
a ich počte (hry, šport; 
propedeutika variácií) 

Vybrať z daného počtu prvkov 
usporiadanú skupinu prvkov menšiu 
ako je daný počet a určiť počet 
takto usporiadaných skupín prvkov. 
Vypisovať všetky možnosti podľa 
určitého systému.  
 

Motivačné metódy: 
motivačná 
demonštrácia, 
aktualizácia obsahu 
učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie,  
pozorovanie, 
demonštrácia 
manipulácia 
s predmetmi, 
problémové 

 Uč. č.1: str. 83-85 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

 Úlohy na tvorbu 
skupín predmetov 
a ich počte (hry, šport; 
propedeutika variácií) 

 Rôzne spôsoby 
vypisovania na 

Systematicky usporiadať daný 
počet predmetov (prvkov, údajov) 

 Uč. č.1: str. 83-85 
www.zborovna.sk  

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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jednoduchých 
úlohách(bez 
podmienok; využiť 
pravidlo súčtu) 

všetkými možnými spôsobmi do 
skupín.  
Určiť spoločnú matematickú 
podstatu v úlohe a počet všetkých 
možných usporiadaní. 
Riešiť rôzne primerané 
a jednoduché kombinatorické úlohy 
z bežného života a pri ich riešení 
používať pravidlo súčtu. 
Vypisovať všetky možnosti podľa 
určitého systému.  
Tvoriť systém (strom logických 
možností) na vypisovanie všetkých 
možností.  
Objavovať spôsob tvorenia 
všetkých možných riešení 
(objavovať podstatu daného 
systému vo vypisovaní možností). 
 
 

vyučovanie, 
práca s textom , 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
domáce úlohy 
Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie, 
ústne skúšanie 

(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

 Rôzne spôsoby 
vypisovania na 
jednoduchých 
úlohách(bez 
podmienok; využiť 
pravidlo súčtu) 

V/IV  Pravidlo súčinu. Úlohy 
s podmienkami. 
 

Riešiť rôzne primerané 
a jednoduché kombinatorické úlohy 
z bežného života a pri ich riešení 
používať pravidlo súčinu. 
Vybrať menší počet prvkov z 
daného počtu prvkov, tieto vybrané 
prvky usporiadať a určiť počet takto 
vybraných a usporiadaných prvkov 
(bez opakovania aj s opakovaním).  
 

 Uč. č.2: str. 20-22 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

  Pravidlo súčinu. Úlohy 
s podmienkami. 
 

 Pravidlo súčinu. Úlohy 
s podmienkami. 
 

 Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických 
úloh rôznymi 
metódami 

Riešiť kombinatorické úlohy 
rôznymi metódami (pomocou 
stromového grafu, tabuliek, 
systematickým vypisovaním, 
využitím pravidla súčtu a súčinu..) 

 Uč. č.2: str. 88-92 
www.zborovna.sk  
(Zbierka úloh z matematiky 
pre 7. ročník ZŠ) 

 Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
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úloh rôznymi 
metódami 

  Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických 
úloh rôznymi 
metódami 

VI/I  Zhrnutie a opakovanie 
učiva tematického 
celku kombinatorika, 
pomer, priama 
a nepriama úmernosť 

Riešiť interaktívne cvičenia 
z tematického celku kombinatorika, 
pomer, priama a nepriama 
úmernosť na zopakovanie 
a upevnenie vedomostí. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, 
aktivizujúce metódy 
(domino, tajničky, 
matematické 
sudoku) 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

MEV: 
Riešiť interaktívne 

cvičenia s využitím 

interaktívnej tabule 

alebo počítača. 

Informatika 

 

www.planetavedomostiiedu.sk 
 

 Zhrnutie a opakovanie 
učiva tematického 
celku kombinatorika, 
pomer, priama 
a nepriama úmernosť 

 Štvrtá  štvrťročná 
písomná práca 

Preveriť vedomosti a zistiť 
nedostatky z tematických  celkov 
kombinatorika, pomer, priama 
a nepriama úmernosť. 

Diagnostické 
metódy: 
písomné skúšanie 

  

 Analýza štvrtej 
štvrťročnej písomnej 
práce 

Analyzovať a doplniť nedostatky 
z tematických celkov 
kombinatorika, pomer, priama 
a nepriama úmernosť. 
 

Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 

 

  

 Záverečné 
opakovanie učiva 
7. ročníka 
(7h) 

Projekt – Môj 
vysnívaný dom 

Navrhnúť a vo vhodnej mierke 
zakresliť plán domu.  
Určiť rozlohy jednotlivých 
miestností. 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
problém ako 
motivácia, 
aktualizácia učiva 
Expozičné metódy: 
projektové 
vyučovanie, 
problémové 
vyučovanie, 

OSR: 
Pracovať ako 
aktívny člen 
v skupine pri tvorbe 
projektu. 
Rozdeliť úlohy 
v skupine na 
základe schopností 
členov  a na základe 
prínosu ich práce 
pre skupinu. 

 

VI/II 
 
 
 

 Projekt – Môj 
vysnívaný dom 

Zistiť ceny plávajúcej podlahy, 
okrajových líšt, dlažby na 
internete.  
Vypočítať cenu podlahových 
krytín v jednotlivých 
miestnostiach. 

 

http://www.planetavedomostiiedu.sk/
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 Projekt – Môj 
vysnívaný dom 

Zistiť rozmery a ceny tehál na 
dom na internete.  
Vypočítať množstvo potrebných 
tehál a ich celkovú cenu.  
 

samostatné štúdium 
s využitím techniky, 
práca s textom, 
kooperatívne 
vyučovanie 
Fixačné metódy: 
ústne opakovanie, 
písomné opakovanie 
 
 

 

Aktívne počúvať 
názory spolužiakov, 
prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje 
názory, 
argumentovať, 
formulovať závery. 
MEV: 
Spracovať 

projektovú prácu 

formou plagátu 

alebo prezentáciou 

v PowerPointe. 

 
 
Informatika 

 

 Projekt – Môj 
vysnívaný dom 

Zistiť ceny strešných krytín na 
internete.  
Vypočítať veľkosť strešnej plochy 
a cenu potrebnej strešnej krytiny.  
Určiť počet okien a dvier  
Zistiť ceny okien a dvier na 
internete. 
Vypočítať celkovú cenu za okná 
a dvere. 

 

 Projekt – Môj 
vysnívaný dom 

Zistiť cenu farieb na internete 
potrebných na vymaľovanie 
miestností a množstvo farby na 1 
m2, prípadne veľkosť plochy, 
ktorú vymaľujeme jedným 
kilogramom farby.  
Vypočítať obsah všetkých stien, 
potrebné množstvo farby na 
maľovanie stien a cenu za farbu.  
Vypočítať cenu za všetky položky 
spolu.  
FG: 
Téma č.2: Finančná zodpovednosť 
a prijímanie rozhodnutí. 
Čiastková kompetencia 2: 
Nájsť a vyhodnotiť informácie 
z rôznych zdrojov. 

 

 Prezentácia 
projektovej práce Môj 
vysnívaný dom 

Prezentovať projektovú prácu. 
Odpovedať na otázky spolužiakov, 
argumentovať, prijímať kritiku pri 
prezentácii svojej práce. 

Fixačné metódy: 
ústne opakovanie 
Diagnostické 
metódy: 
ústne skúšanie 

OSR: 
Prezentovať sa a 
prezentovať 
výsledky svojej 
práce s využitím 
odbornej 
terminológie. 
Reagovať na otázky 
spolužiakov, 
prijímať kritiku, 
argumentovať. 

 

VI/I  Prezentácia 
projektovej práce Môj 
vysnívaný dom 
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Slovenský jazyk 

  
Legenda: 

 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                     

ENV Environmentálna výchova                                                                                                                                                                           

MEV Mediálna výchova                                                                                                                                                                                     

MUV Multikultúrna výchova                                                                                                                                                                                

OŽZ Ochrana života a zdravia                                                                                                                                                                             

FG Finančná gramotnosť 
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