
Tematický plán u�iva 
z matematiky pro 6. ro�ník na školní rok  

2009-2010 
 
 

M�síc: Zá�í  
 
U�ivo: Shrnutí a opakování u�iva z 5.ro�níku 

• P�irozená �ísla – �íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace 
s nimi, p�evody, jednotek délek a hmotnosti      

• Desetinná �ísla  –  užití, porovnávání, zaokrouhlování operace s nimi 
• Zlomky  –  znázorn�ní, s�ítání zlomk� se stejnými jmenovateli 

  
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Zná a respektuje školní �ád, zná pravidla hodnocení školního vzd�lávání 
Dodržuje pravidla 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka) 
 
Zp�tná vazba: na konci m�síce vstupní písemná práce 
 
 
M�síc: �íjen  
 
U�ivo: D�litelnost p�irozených �ísel 

• Násobek a d�litel 
• Znaky d�litelnosti 
• Prvo�ísla a složená �ísla 
• Nejmenší spole�ný násobek 
• Nejv�tší spole�ný d�litel 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka) 
Seznámí se s úkolem, prostuduje zadání, promýšlí postup práce 
Snaží se pou�it z chyb a p�íšt� se jich vyvarovat 
 
Zp�tná vazba: 
T�i desetiminutové práce: 
- znaky d�litelnosti 
- násobek a d�litel p�irozeného �ísla 
- souhrnná práce z celého období 



M�síc: Listopad      
 
U�ivo: Úhel 

• Pojem úhlu, p�ímý a pravý úhel, osa a velikost úhlu, shodnost úhl� 
• Násobení a d�lení úhl� dv�ma 
• Vedlejší a vrcholové úhly 
• Souhlasné a st�ídavé úhly                    
• S�ítání a od�ítání úhl� 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
U�í se �ešit problémy 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka), dokáže ji opravit 
 
 
Zp�tná vazba:  
T�i desetiminutové práce: 
- konstrukce, m��ení, osa úhlu 
- po�etní operace, vedlejší a vrcholové úhly 
- 1. �tvrtletní práce (výb�r z u�iva z minulých m�síc�) 
 
 
 
M�síc: Prosinec  
 
U�ivo: Osová soum�rnost, st�edová soum�rnost 

• Shodnost geometrických útvar� 
• Osová soum�rnost a st�edová soum�rnost a její vlastnosti 
• Osov� a st�edov� soum�rné obrazce 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Dovede se soust�edit na daný problém 
Dokáže zvolit vhodný pracovní postup 
 
Zp�tná vazba: 
Desetiminutová práce: 
- osová soum�rnost 
- st�edová soum�rnost 
 
M�síc: Leden  
 
U�ivo: Desetinná �ísla  

• Rozší�ení pojmu desetinné �íslo 
• Porovnávání a zaokrouhlování 



• S�ítání a od�ítání 
• Násobení a d�lení �íslem 10, 100, 1000 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka) 
Snaží se pou�it z chyb a p�íšt� se jich vyvarovat 
Vyjad�uje se výstižn�, spisovn�, souvisle 
 
Zp�tná vazba: 
Desetiminutová práce: 
- s�ítání, od�ítání desetinných �ísel 
- násobení a d�lení desetinných �ísel �íslem 10, 100, 1000 
- 2. �tvrtletní práce (výb�r z u�iva z minulých m�síc�) 

  
 
 
M�síc: Únor  
 
U�ivo: Desetinná �ísla  

• S�ítání a od�ítání 
• Násobení a d�lení desetinných �ísel 
• Slovní úlohy 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka) 
Snaží se pou�it z chyb a p�íšt� se jich vyvarovat 
Vyjad�uje se výstižn�, spisovn�, souvisle 
 
Zp�tná vazba: 
Dv� desetiminutové práce: 
- d�lení desetinných �ísel 
- d�lení a násobení desetinných �ísel 
 
M�síc: B�ezen          
  
U�ivo: Trojúhelník                   

• Základní pojmy 
• Trojúhelníková nerovnost 
• Vnit�ní a vn�jší úhly 
• Konstrukce trojúhelníku ze t�í stran 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 



S pomocí dosp�lého umí nejen zhodnotit výsledek své práce, ale i jednotlivé kroky, 
které k n�mu vedly 
 
 
Zp�tná vazba: 
Desetiminutová práce: 
- trojúhelník (vnit�ní úhly, konstrukce) 
 
Desetiminutová práce: 
- trojúhelník (vnit�ní úhly, konstrukce) 
3.písemná práce (výb�r z u�iva z minulých m�síc� druhého pololetí) 
 
 
 
M�síc: Duben  
 
U�ivo: Trojúhelník 

• Výšky a t�žnice 
• Kružnice vepsaná a opsaná 
• Souhrnná cvi�ení 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
S pomocí dosp�lého umí nejen zhodnotit výsledek své práce, ale i jednotlivé kroky, 
které k n�mu vedly 
Seznámí se s úkolem, prostuduje zadání, promýšlí postup práce 
U�í se s pomocí dosp�lého volit pro sebe vhodné metody a formy 
 
Zp�tná vazba: 
Dv� desetiminutové práce: 
- výšky, t�žnice trojúhelníku, kružnice opsaná, vepsaná 
- souhrnná práce z u�iva  
 
 
M�síc: Kv�ten 
 
U�ivo: Objem a povrch kvádru a krychle 

• Zobrazení ve volném rovnob�žném promítání 
• Sí� kvádru a krychle 
• Objem a povrch kvádru a krychle 
• Jednotky objemu 

 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Dokáže porozum�t pojm�m 
Seznámí se s úkolem, prostuduje zadání, promýšlí postup práce 
Dovede se soust�edit na daný problém 



Dokáže zvolit vhodný pracovní postup 
Najde chybu po upozorn�ní (u�itele, spolužáka) 
 
 
Zp�tná vazba: 
Desetiminutová práce: 
- obsah, objem krychle a kvádru 
- p�evody jednotek objemu 
 
 
 
M�síc: �erven  
 
U�ivo: Souhrnná cvi�ení 

• Záv�re�né opakování a procvi�ování u�iva              
 
Klí�ové kompetence v daném m�síci, na které bude kladen v�tší d�raz: 
Zná své „slabé“ a „silné“ stránky 
Dokáže odlišit d�ležité informace od mén� podstatných 
Dokáže opravit chybu podle vzoru 
Seznámí se s úkolem, prostuduje zadání, promýšlí postup práce 
Snaží se pou�it z chyb a p�íšt� se jich vyvarovat 
 
Zp�tná vazba: 
4.písemná práce (výb�r z u�iva z minulých m�síc�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V pr�b�hu celého období sledovat žáky p�i pln�ní nejen u�iva, ale i postupné 
pln�ní klí�ových kompetencí (viz ŠVP pro daný ro�ník a p�edm�t). 
 
O�ekávané výstupy (cíle), které musí žák splnit – viz ŠVP. 
 
Zm�ny b�hem roku vyhrazeny.     
         

           ZŠ Plešivec 
 Školní rok 2009/10 

Mgr. Petr Ond�ich – u�itel M v 6.A 
Mgr. Martin Škorpík – u�itel M v 6.B 

 
 
 


