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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je vytvoriť si prvotné predstavy o čísle, zoznámiť sa intuitívne so základnými matematickými pojmami, osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel 

do 5, orientovať sa v priestore a rozlišovať základné geometrické útvary. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Matematika 
Týždenný počet hodín: 5 
Počet hodín ročne: 165 

Tematický celok Obsah - Témy  Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Predmatematická príprava 
(Montessori materiál)   

Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria 
na základe danej vlastnosti 

Dvojica, priradiť, farba, tvar, veľkosť Priradiť k sebe predmety na základe farby, tvaru, a veľkosti. 

Porovnávanie predmetov na základe danej 
vlastnosti 

Porovnať, veľkosť, dĺžka, šírka, výška, 
hrúbka, rovnaký 

Porovnať, manipulatívnou činnosťou dvojicu predmetov na 
základe veľkosti, dĺžky, šírky, výšky, hrúbky. Výsledok 
porovnania vysloviť. 

Usporiadanie predmetov na základe danej 
vlastnosti 

Prvý, posledný, najväčší, najmenší, pred, 
za 

Usporiadať manipulatívnou činnosťou najmenej tri výrazne 
odlišné predmety podľa veľkosti, dĺžky, šírky, výšky, hrúbky. 
Výsledok usporiadania vysloviť. 

Vytváranie skupín predmetov na základe 
danej vlastnosti 

Skupina, patrí, nepatrí do skupiny Vytvoriť skupinu predmetov na základe danej vlastnosti, 
rozhodnúť, čo do skupiny patrí a čo nepatrí. 

Porovnávanie skupín podľa počtu 
predmetov v skupinách 

Viac, menej, rovnako veľa Priraďovaním porovnať skupiny podľa počtu predmetov 
v skupinách. 

Prirodzené čísla 1-5 

Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria 
na základe danej vlastnosti 

Dvojica, patrí k sebe, priraďovanie Priradiť predmety k sebe na základe požadovanej vlastnosti. 
Vytvoriť dvojice predmetov. Určiť vlastnosť vytvorených 
dvojíc. 

Počítanie počtu prvkov (objektov) po 
jednom a odhadom v obore 1-5 

Počet predmetov, vecí, počítanie po 
jednom 

Určiť počet prvkov v skupine počítaním po jednom 
a odhadom. Počet vyjadriť slovom. 

Utváranie skupín prvkov (objektov) s daným 
počtom v obore 1-5 

Skupina predmetov, vecí Vytvoriť skupinu prvkov s daným počtom. 

Číselný rad vzostupný a zostupný v obore 1-
5 

Číselný rad, vzostupne, zostupne Vymenovať vzostupný a zostupný číselný rad. Vytvoriť 
vzostupný a zostupný číselný rad. 

Čítanie čísel v obore 1-5 Čísla 1-5 Pomenovať čísla na základe vizuálneho vnemu. 

Písanie číslic 1-5 číslica Napísať číslice 1-5. 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Matematika 0. ročník ZŠ 

2 

 

Porovnávanie čísel a ich usporiadanie 
v obore 1-5. Písanie znakov: viac, menej, 
rovnako 

Viac, menej, rovnako, väčší, menší, rovná 
sa, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, 
hneď za 

Na základe priraďovania porovnať počet prvkov v skupinách. 
Porovnať prirodzené čísla podľa veľkosti. Výsledok porovnania 
zapísať pomocou znakov. Usporiadať prirodzené čísla podľa 
veľkosti. Orientovať sa v usporiadanom rade čísel. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na 
porovnávanie 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na porovnávanie 
prirodzených čísel. Určiť jedno riešenie nerovnice. 

Geometria  

Orientácia v priestore-určovanie polohy 
predmetov a ich umiestňovanie v priestore 

Hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 
za, vpravo, vľavo 

Určiť polohu bodu v priestore. Opísať polohu bodu v priestore. 
Umiestniť predmet v priestore podľa pokynov. 

Kreslenie čiar-priame čiary, krivé čiary Priama čiara, krivá čiara, kreslenie Nakresliť, vymodelovať a pomenovať priamu a krivú čiaru. 
Nakresliť z priamych a krivých čiar obrázok. 

Rovinné geometrické útvary-kruh, štvorec, 
trojuholník a ich kreslenie 

Kruh, štvore, trojuholník, strana štvorca a 
trojuholníka 

Vymodelovať, nakresliť, pomenovať a rozlíšiť kruh, štvore, 
trojuholník. Porovnať rovinné útvary podľa veľkosti. 

Manipulácia s priestorovými a rovinnými 
geometrickými útvarmi 

Geometrický útvar, obrázok, stavba Poskladať obrázok z rovinných geometrických útvarov 
(Tangram) a stavby z kociek podľa vlastnej fantázie a predlohy. 

Riešenie aplikačných úloh 
a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 

Pravdivé a nepravdivé výroky-rozhodovanie 
o pravdivosti tvrdení 

Pravda, nepravda Rozhodnúť o pravdivosti tvrdenia. 

Dichotomické triedenie predmetov podľa 
znakov 

triedenie Roztriediť predmety v skupine podľa jednej vlastnosti. 
Pomenovať vlastnosť predmetov v skupine. 

Stúpajúca (klesajúca) postupnosť 
predmetov, vecí, prvkov 
Úlohy na pravidelnosť postupnostiach 

Postupnosť, rad, predmetov, vecí Odhaliť pravidlo zoskupenia prvkov v danej postupnosti. 
Dokončiť jednoduchú postupnosť prvkov podľa daného 
pravidla. 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
v obore 1-5 prostredníctvom 
manipulačných činností 

Sčítanie, odčítanie, spolu, odobrať, plus, 
mínus, rovná sa 

Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore 1-5 spamäti 
a prostredníctvom manipulačných činností. 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a 
odčítaním  

 Vytvoriť k príkladu na sčítanie adekvátny príklad na odčítanie. 

Sčítanie a odčítanie pomocou grafického 
názoru 

znázornenie Graficky znázorniť sčítanie a odčítanie. 

Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie 
k danej situácií (podnetu) 

 Utvoriť príklad na sčítanie a odčítanie k obrázkovej alebo 
k reálnej situácií. 

Jednoduché slovné úlohy na sčítanie-
určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance 

Slovná úloha, odpoveď Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie-určiť súčet dvoch 
sčítancov a vysloviť odpoveď. 

Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
a odčítanie-určenie sčítanca, ak je daný 
súčet a druhý sčítanec 

Slovná úloha, odpoveď  Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie daného typu 
a vysloviť odpoveď. 
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Tvorenie slovnej úlohy k danému 
numerickému príkladu na sčítanie 
a odčítanie v obore 1-5 

Sčítanie, odčítanie, spolu, plus, mínus, 
rovná sa 

Utvoriť verbálne jednoduchú slovnú úlohu k danému 
numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie a vyriešiť ju. 

 


