
Roční plán práce 

 

Třída: IV. B       Předmět: Matematika 

Vyučující: Radka Hučíková                        Počet hodin týdně: 4 

 
Měsíc Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Září Opakování z 3. ročníku. 

Geometrie – bod, přímka, vzájemná poloha 

dvou přímek v rovině, polopřímka 

Aplikuje vlastnosti a 

vztahy sčítání, odčítání, 

násobení, dělení. 

 

Rozliší vzájemnou 

polohu přímek v rovině, 

označí průsečík. 

 

Říjen Zaokrouhlování a převádění jednotek 

Počítání do 1000 – slovní úlohy 

Geometrie – úsečka, délka úsečky, rovina, 

rovinné útvary 

Řeší úlohy na 

porovnávání čísel, na 

vztahy o n-více(méně), n-

krát více (méně). 

Zaokrouhluje čísla na 10, 

100, 1 000. 

 

Vyjmenuje a použije 

jednotky délky mm, cm, 

dm, m, km, převede je. 

 

Listopad Čísla do 10 000 – porovnávání, sčítání, 

odčítání, zaokrouhlování 

Počítáme s kalkulačkou 

Geometrie – tělesa, rýsování pomocí 

kružítka, kolmice a rovnoběžky 

Zapíše a přečte čísla do 

10 000.  

Orientuje se na číselné 

ose do 10 000. 

 

Určí a sestrojí 

rovnoběžky, kolmice, 

polopřímky. 

Pracuje s kružítkem, 

narýsuje kružnici. 

 

Prosinec Čísla do 10 000 – písemné sčítání a odčítání, 

násobení jednociferným číslem, písemné 

násobení a dělení, písemné dělení se 

zbytkem 

Geometrie – trojúhelník, konstrukce 

trojúhelníku, obvod 

Sčítá a odčítá z paměti i 

písemně do 10 000. 

Písemně dělí 

jednociferným číslem. 

Dělí zpaměti se zbytkem 

v oboru přirozených čísel 

 

Sestrojí trojúhelník ze tří 

stran, pojmenuje a 

narýsuje pravoúhlý 

trojúhelník. 

 

Leden Čísla větší než 10 000 – písemné sčítání a 

odčítání 

Geometrie – čtverec, obdélník, obvody 

Vypočítá obvod 

rovinného obrazce 

sečtením délek jeho 

stran. 

Narýsuje čtverec, 

obdélník. 

 

Únor Čísla větší než 10 000 – pamětné násobení Písemně násobí  



Římské číslice 

Písemné násobení dvojciferným činitelem 

Geometrie – střed úsečky, osa úsečky 

dvojciferným a 

trojciferným číslem. 

Březen Vztahy mezi čísly – neznámé číslo 

Slovní úlohy 

Geometrie – rovnoběžníky 

Odhadne výsledek 

početní operace, provádí 

kontrolu výpočtu. 

 

Tvoří a řeší jednoduché i 

složené slovní úlohy, 

s jednou a se dvěma 

početními operacemi. 

 

Duben Opakování - jednotky délky, hmotnosti, 

objemu, času 

Geometrie – grafický součet a rozdíl úseček, 

násobek úsečky 

Sečte a odečte graficky 

úsečky. 

 

 

Květen Číslo milion 

Zlomky 

Vztahy mezi čísly 

Geometrie – osová souměrnost 

Seznámí se s pojmem 

zlomek (čitatel, 

jmenovatel), modeluje a 

označí část celku – 

polovinu, třetinu, čtvrtinu 

 

Překládáním papíru určí 

osově souměrné útvary, 

znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově 

souměrné útvary 

(čtverec, obdélník, 

kruh,…) 

 

Červen Práce s daty 

Aritmetický průměr 

Opakování 

Sestaví jednoduchou 

tabulku a diagram 

Přečte informace 

z tabulky nebo diagramu 

Orientuje se v jízdních 

řádek 

Pracuje se získanými 

informacemi, prakticky 

je využívá, aplikuje 

 

 


