
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Matematika – doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc  

Matematicko – fyzikální tabulky pro základní školy 

 

UČIVO - ARITMETIKA: OBDOBÍ: 

1. Rozšířené opakování z 5. ročníku 
- znázornění a zápis přirozených čísel 

- porovnávání a zaokrouhlování přirozených čísel 

- početní operace s přirozenými čísly, znalost algoritmu písemného dělení 

-  římské číslice 

- číselné výrazy 

- slovní úlohy 

září 

říjen 

2. Souhrnná cvičení a 1. čtvrtletní práce  listopad 

3. Desetinná čísla 
- zlomky, znázorňování desetinných čísel 

- porovnávání a zaokrouhlování 

- sčítání a odčítání 

-  násobení a dělení 10, 100, 1000 

- převody jednotek - délka a hmotnost 

- násobení číslem přirozeným 

- násobení číslem desetinným 

- dělení přirozeným číslem 

- dělení desetinným číslem  

- počítání se závorkami 

listopad 

prosinec 

leden 

4. Souhrnná cvičení a 2. čtvrtletní práce leden 

5. Dělitelnost přirozených čísel 
- dělitel a násobek 

- znaky dělitelnosti – dělitelnost 2, 3, 4, 5, 9, 10 

- prvočísla a čísla složená 

- rozklad čísel na prvočinitele 

- největší společný dělitel 

- nejmenší společný násobek 

únor 

březen 

6. Souhrnná cvičení a 3. čtvrtletní práce duben 

7. Celá čísla 
- celá čísla a číselná osa 

- absolutní hodnota čísla, čísla opačná 

- uspořádání celých čísel 

- sčítání a odčítání celých čísel 

- násobení celých čísel 

- dělení celých čísel  

duben 

květen 

červen 

8. Souhrnná cvičení a 4. čtvrtletní práce červen 

Předmět: MATEMATIKA                 Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Michaela Staffová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)       Školní rok 2020/2021 



UČIVO - GEOMETRIE: OBDOBÍ: 

1. Rovina, přímka … 
- rovina, části roviny 

- rýsování kolmic, rovnoběžek 

- přímka, polopřímka, úsečka, střed a osa úsečky 

září 

říjen 

2. Úhel a jeho velikost 
- úhel  

- jednotka velikosti úhlů (stupně, minuty) 

- měření velikosti úhlů 

- osa úhlu – konstrukce kružítkem 

- rýsování úhlů 

- úhel přímý, ostrý, tupý 

- úhly vedlejší, vrcholové 

říjen 

listopad 

3. Trojúhelníky  
- druhy trojúhelníků 

- součet úhlu v trojúhelníku 

- rýsování trojúhelníků ze tří stran 

- těžnice v trojúhelníku 

- výšky v trojúhelníku 

-   střední příčka 

prosinec 

leden 

únor 

4. Osová souměrnost 
- osová souměrnost 

- osově souměrné útvary 

březen 

5. Obvod a obsah obrazce  
- jednotky obsahu, převody 

- obvod trojúhelníka, obdélníka a čtverce 

- obsah obdélníka a čtverce 

- obsah složitějších obrazců 

- slovní úlohy na výpočet obvodu, obsahu 

duben 

6. Tělesa  
- jednotky objemu, převody 

- sítě těles 

- krychle a kvádr – objem, povrch 

květen 

7. Matematická herna  do konce roku 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií  

(MS Excel, internetové zdroje informací o matematice, didaktické programy, …). 

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce s 

počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro 

tvůrčí řešení problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 

 
Čtvrtletní práce zařadit vždy do příslušné pedagogické rady, pro paralelní ročníky 

shodné. Provést rozbor dle školních formulářů. 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ  PLÁN – 7. ročník 
 

 

 

 

 

 

 
 

Literatura:  

Matematika – doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc.  

Matematicko – fyzikální tabulky pro základní školy  

 

UČIVO - ARITMETIKA: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 6. ročníku 
- desetinná čísla 

- dělitelnost 

- celá čísla (číselná osa, čísla opačná, absolutní hodnota, uspořádání) 

- úhly 

- trojúhelníky 

 
     Početní operace s celými čísly 

- sčítání, odčítání (přesunuto z 6. ročníku z důvodu nouzového stavu)    

- násobení, dělení (přesunuto z 6. ročníku z důvodu nouzového stavu)   

Září 

2.  Zlomky  
- celek a část 

- zlomky na číselné ose 

- rozšiřování a krácení zlomků 

- porovnávání zlomků 

- zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla 

 

říjen 

 

3. Souhrnná cvičení a 1. čtvrtletní práce  listopad 

4. Zlomky  
- sčítání zlomků 

- odčítání zlomků 

- násobení zlomků 

- dělení zlomků   

listopad 

prosinec 

leden 

5. Souhrnná cvičení a 2. čtvrtletní práce  leden 

6. Racionální čísla 
- záporná desetinná čísla a záporné zlomky 

- porovnávání racionálních čísel 

- sčítání a odčítání racionálních čísel 

- násobení a dělení racionálních čísel 

únor 

7. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost  
- poměr, rozšiřování a krácení poměru 

- postupný poměr 

- užití poměru při řešení slovních úloh 

- měřítko 

- přímá úměrnost 

- nepřímá úměrnost 

- trojčlenka  

březen 

duben 

Předmět: MATEMATIKA                 Týdenní dotace: 5h/týden 

Vyučující: Mgr. Kristina Polanská 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)       Školní rok 2020/2021 

 



8. Souhrnná cvičení a 3. čtvrtletní práce  duben 

9. Procenta, jednoduché úrokování 
- procento – zavedení 

- na procenta s trojčlenkou 

- procenta kolem nás 

- úroková míra, úrok 

- promile 

květen 

červen 

10. Souhrnná cvičení a 4. čtvrtletní práce  červen 

 

UČIVO - GEOMETRIE: OBDOBÍ: 

1. Osová a středová souměrnost 
- osová souměrnost (přesunuto z 6. ročníku z důvodu nouzového stavu) 

- útvary osově souměrné (přesunuto z 6. ročníku z důvodu nouzového stavu) 

- středová souměrnost 

- útvary středově souměrné 

říjen 

2. Shodnost trojúhelníků, věty sss, sus, usu  
- shodné útvary v rovině 

- shodnost trojúhelníků 

-  věty sss, sus, usu 

listopad 

prosinec 

leden 

3. Čtyřúhelníky 
- třídění čtyřúhelníků 

- rýsování čtyřúhelníků 

- obvody a obsahy čtyřúhelníků 

leden 

únor 

březen 

4. Trojúhelníky 
- obsah trojúhelníka 

duben 

5. Tělesa - objemy, povrchy a sítě 
- hranoly a jejich sítě 

- povrch a objem hranolu 

květen 

červen 

6. Závěrečné opakování  do konce roku 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií  

(MS Excel, internetové zdroje informací o matematice, didaktické programy, …).  

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce s 

počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro 

tvůrčí řešení problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 

 

 

Čtvrtletní práce zařadit vždy do příslušné pedagogické rady, pro paralelní ročníky 

shodné. Provést rozbor dle školních formulářů. 

 

 

 



TEMATICKÝ  PLÁN – 8. ročník 
 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Matematika – doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc  

Matematicko – fyzikální tabulky pro základní školy  
 

UČIVO – ARITMETIKA, ALGEBRA: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 7. ročníku  září 
2. Druhá mocnina a odmocnina 

- druhá mocnina racionálních čísel 

- určování druhé mocniny pomocí tabulek 

- druhá odmocnina 

- určování druhé odmoc. pomocí tabulek i pomocí kalkulaček 
říjen 

3. Třetí mocnina a odmocnina 
- určování třetí mocniny a odmocniny na kalkulačce 

4. Souhrnná cvičení a 1. čtvrtletní práce  

listopad 
5. Pythagorova věta 

- Pythagorova věta 

- užití Pyth. věty v planimetrických úlohách 

- užití Pythagorovy věty ve stereometrii 

- užití Pythagorovy věty v praxi 

6. Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- sčítání a odčítání mocnin 

- násobení a dělení mocnin 

- mocnina součinu a podílu 

- umocňování mocnin 

- čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 

prosinec 

7. Souhrnná cvičení a 2. čtvrtletní práce 
leden 

8. Číselné obory 
9. Výrazy 

- číselné a algebraické výrazy – opakování 

- jednočleny a mnohočleny 

- sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů 

- druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl mocnin 

- dělení mnohočlenu jednočlenem (pomocí použití zlomků) 

- rozklad mnohočlenů na součin 

únor 

březen 

10. Souhrnná cvičení a 3. čtvrtletní práce duben 

11. Rovnice 
- jednoduché rovnice – opakování 

- ekvivalentní úpravy rovnic 

- řešení složitějších lineárních rovnic 

- slovní úlohy – úlohy o pohybu, o společné práci 

 

duben 

květen 

Předmět: MATEMATIKA             Týdenní dotace: 4,5h/týden 

Vyučující: Mgr. Kristina Polanská  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)              Školní rok 2020/2021 



12. Statistika 
- statistické řešení, jednotka, soubor 

- aritmetický průměr, modus, medián 

- grafy, diagramy 

-  statistika a společnost 

- statistika v přírodě 

červen 

13. Souhrnná cvičení a 4. čtvrtletní práce 

 

 

UČIVO – GEOMETRIE:  

1. Tělesa – objemy, povrchy, sítě 
- hranoly a jejich sítě (přesunuto ze 7. ročníku z důvodu nouzového stavu)   

- povrch a objem hranolu (přesunuto ze 7. ročníku z důvodu nouzového stavu)   

září 

říjen 

2.  Kružnice a obsah kruhu 
- vzájemná poloha přímky a kružnice 

- vzájemná poloha dvou kružnic 

- délka kružnice 

- obsah kruhu 

- Thaletova kružnice 

říjen 

listopad 

prosinec 

3. Válec 

- rotační válec 

- objem rotačního válce 

- povrch rotačního válce 

leden 

únor 

4. Konstrukční úlohy  
- množiny bodů daných vlastností 

- konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

březen 

duben 

květen 

červen 

5. Závěrečné opakování a matematická herna  do konce roku 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií  

(MS Excel, internetové zdroje informací o matematice, didaktické programy, …). 

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce s 

počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro 

tvůrčí řešení problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 

 

 

Čtvrtletní práce zařadit vždy do příslušné pedagogické rady, pro paralelní ročníky 

shodné. Provést rozbor dle školních formulářů. 

 

 

 

 

 

 

 



TÉMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 
 

 

 
 

 
  

Literatura:  

Matematika – doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří  Kadleček,CSc. 

Matematicko – fyzikální tabulky pro základní školy 

 

UČIVO - ALGEBRA OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 8. ročníku  

Statistika (přesunuto z 8. ročníku z důvodu nouzového stavu)   
- statistické šetření, jednotka, soubor  

- aritmetický průměr, modus, medián 

- grafy, diagramy 

- statistika v praxi 

září 

2. Algebraické výrazy  
- úpravy mnohočlenů na součin 

- lomený výraz, podmínky 

- krácení a rozšiřování lomených výrazů 

- převádění na společného jmenovatele 

říjen 

listopad 

3. Souhrnná cvičení a 1. čtvrtletní práce listopad 

4. Algebraické výrazy - početní operace  
- sčítání a odčítání lomených výrazů 

- násobení, dělení lomených výrazů 

- složené zlomky 

listopad 

prosinec 

5. Souhrnná cvičení a 2. čtvrtletní práce leden 

6. Rovnice 
- opakování rovnic 

- slovní úlohy o pohybu, společné práci (přesunuto z 8. ročníku z důvodu 

nouzového stavu)   

- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

- slovní úlohy řešené rovnicí 

- soustava rovnic, metody řešení 

- slovní úlohy řešené soustavou rovnic 

leden 

únor 

březen 

7. Souhrnná cvičení a 3. čtvrtletní práce duben 

8. Základy finanční matematiky 
- opakování některých základních pojmů 

- jednoduché úročení (volba povolání) 

- složené úročení (volba povolání) 

duben 

květen 

9. Souhrnná cvičení a 4. čtvrtletní práce červen 

10. Závěrečné opakování a matematická herna  do konce roku 

Předmět: MATEMATIKA               Týdenní dotace: 4,5h/týden 

Vyučující: Mgr. Staffová Michaela 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím. 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)              Školní rok 2020/2021 

 



UČIVO - GEOMETRIE OBDOBÍ: 

1. Konstrukční úlohy (přesunuto z 8. ročníku z důvodu nouzového stavu)   
- konstrukce trojúhelníků  

- konstrukce čtyřúhelníků  

září 

říjen  

2.  Povrchy a objemy těles (jehlan, kužel, koule) 
- opakování (kvádr, válec, hranol, objem povrch, názvosloví) 

- jehlany a komolé jehlany 

- kužel a komolý kužel 

- koule a její části 

říjen 

listopad 

prosinec  

3. Funkce  
- pravoúhlá soustava souřadnic 

- definice funkce, pojem funkce, def. obor, obor hodnot 

- graf funkce 

- lineární funkce a její vlastnosti 

- další funkce – nepřímá úměrnost, kvadratická funkce 

- užití funkce při řešení úloh v praxi 

leden 

únor 

4. Podobnost  
- podobné útvary 

- podobnost trojúhelníků 

- užití podobnosti v praxi 

únor 

březen 

5. Goniometrické funkce ostrého úhlu 
- délky stran a velikosti úhlů pravoúhlých trojúhelníků 

- funkce sinus a její užití 

- funkce cosinus a jeho užití 

- funkce tangens a její užití 

- funkce cotangens a její užití 

- určování hodnot gon. funkcí pomocí kalkulačky 

duben 

květen 

červen 

6. Závěrečné opakování a matematická herna  do konce roku 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií (MS 

Excel, internetové zdroje informací o matematice, didaktické programy,…).          

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce s 

počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro 

tvůrčí řešení problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 

 

 

Čtvrtletní práce zařadit vždy před příslušnou pedagogickou radou. 
 

 


