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MATEMATIKA – 4. TŘÍDA    
 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová 

témata 
Výstupy  

ZÁŘÍ  Opakování učiva 3. ročníku 
 Vzájemná poloha dvou přímek 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, 
různoběžky 

 OSV- 
zodpovědnost 
za výsledky 

 Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

 Určí vzájemnou polohu dvou přímek, sestrojí rovnoběžku 
s danou přímkou, sestrojí kolmici ( pomocí trojúhelníku 
s ryskou) k dané přímce 

ŘÍJEN  Diagramy 
 Písemné násobení, dělení 
 Vzájemná poloha dvou přímek (kolmice) 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Zápis čísla v desítkové soustavě 
 Vzájemná poloha dvou přímek 

 OSV- rozvoj 
sebepoznání. 

 Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

 Určí vzájemnou polohu dvou přímek, sestrojí rovnoběžku 
s danou přímkou, sestrojí kolmici ( pomocí trojúhelníku 
s ryskou) k dané přímce 

 Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 
v celém oboru přirozených čísel 

LISTOPAD  Základní rovinné útvary 
 Rýsování rovnoběžek 
 Zaokrouhlování 
 Písemné algoritmy 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Zápis čísla v desítkové soustavě 
 Vzájemná poloha dvou přímek 
 Základní rovinné útvary – lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 OSV-rozvoj 
sebepoznávání 

 VDO- rozvoj 
odpovědnosti za 
své výsledky 

 Určí vzájemnou polohu dvou přímek, sestrojí rovnoběžku 
s danou přímkou, sestrojí kolmici ( pomocí trojúhelníku 
s ryskou) k dané přímce 

PROSINEC  Rovnoběžky, kolmice 
 Porovnávání čísel 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Zápis čísla v desítkové soustavě 
 Vzájemná poloha dvou přímek 

 OSV-rozvoj 
sebepoznávání 

 VDO- rozvoj 
odpovědnosti za 
své výsledky 

 Počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících,čte, 
píše a zobrazuje čísla na číselné ose, porovnává čísla do 
1 000 000       a řeší příslušné nerovnice, zaokrouhluje čísla na 
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky, rozkládá čísla 
v desítkové soustavě 

 Určí vzájemnou polohu dvou přímek, sestrojí rovnoběžku 
s danou přímkou, sestrojí kolmici ( pomocí trojúhelníku 
s ryskou) k dané přímce 

 Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

LEDEN  Zaokrouhlování 
 Základní rovinné útvary 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Základní rovinné útvary – lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 OSV- 
zodpovědnost 
za výsledky 

  Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

 Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 
 

ÚNOR   Rovnice 
 Trojúhelník 

 Pamětné násobení a dělení, rovnice, písemné násobení 
dvojciferným činitelem 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

 Písemné algoritmy početních operací 

 OSV- 
hodnocení 
vlastních výko 
VDO- rozvoj 
odpovědnosti za 

 Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

 Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem,čtverec 
obdélník a trojúhelník 



 Základní rovinné útvary – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

své výsledky   Písemně sčítá a odčítá, písemně násobí jedno  
a dvojciferným činitelem, písemně dělí jednociferným  
dělitelem 

BŘEZEN  Osová souměrnost 
 Obvod obrazce 
 Jednotky délky 
 Základní rovinné útvary 
 Přímá úměrnost 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Základní rovinné útvary – lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 Obvod obrazce, délka úsečky, jednotky délky a jejich 
převody 

 Osově souměrné útvary 

 VDO- rozvoj 
ohleduplnosti 
k ostatním a 
schopnost 
nabídnout 
pomoc 

 Písemně sčítá a odčítá, písemně násobí jedno  
a dvojciferným činitelem, písemně dělí jednociferným  
dělitelem 

 Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem, čtverec 
obdélník a trojúhelník 

 Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi), jednociferným číslem, pamětně sčítá  
a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly 

DUBEN  Zlomky 
 Konstrukce, obdélníku, čtverce, 

rovnoběžníku 
 Slovní úlohy 

 Základní rovinné útvary – lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 Přirozená čísla, vlastnosti početních operací s čísly, 
násobilka 

  Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění 
početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více 
(méně), 
n-krát více (méně), řeší slovní úlohy na dva až tři výkony řeší 
slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny  
a desetiny daného počtu 

 Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem, čtverec 
obdélník a trojúhelník 

 Písemně sčítá a odčítá, písemně násobí jedno  
a dvojciferným činitelem, písemně dělí jednociferným  
dělitelem 

KVĚTEN  Obsah základního rovinného útvaru 
 Přímá úměrnost 
 Zlomky 
 Nerovnice 
 Slovní úlohy 

 Písemné algoritmy početních operací 
 Obsah obrazce, základní útvary v prostoru – kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel a válec. 

 OSV-rozvoj 
sebepoznávání 
 

 Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění 
početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více 
(méně), 
n-krát více (méně), řeší slovní úlohy na dva až tři výkony řeší 
slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny  
a desetiny daného počtu 

 Určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě,  řeší 
jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahu obdélníku   
a čtverce, vymodeluje síť kvádru a krychle 

ČERVEN  Diagramy 
 Zlomky 
 Grafický součet, rozdíl 
 Povrch těles 

 Závislosti a jejich vlastnosti, diagramy, grafy, 
tabulky, jízdní řády 

 Průměr, údaje z diagramu, sčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem, závěrečné procvičování 

 Grafický součet úseček, grafický rozdíl a násobek 
úseček, výpočet povrchu krychle a kvádru 

  Používá zápis ve formě zlomku, porovná, sčítá  
a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných 
čísel 

 Vyhledává, sbírá a třídí data, čte  a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 

 Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

 
 


