MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Charakteristika vyu ovacího p edm tu
1. Vzd lávací oblast p edm tu
Vytvo ení pevné soustavy poznatk ve vyu ovacím p edm tu
Chápání významu získaných v domostí ve vzájemných souvislostech
Aplikace získaných v domostí p i ešení poznávacích a praktických úloh
Uplat ování v r zných u ebních i praktických situacích základní
myšlenkové
operace – analýza,syntéza, indukce,dedukce,zobec ování
Osvojení dovedností samostatn pracovat s u ebnicí,u ebními texty,vyhledávat
informace,jejich t íd ní a zpracování
Vyjad ování svých názor ,diskuse,argumentace

2.

asová dotace
V 1. ro níku 4 hodiny týdn
V 2. -5. ro níku 5 hodin týdn

3. Místo realizace
t ída
multimediální u ebna
po íta ová u ebna

4. Výchovné
kompetencí

a

vzd lávací

strategie

pro

rozvoj

klí ových

Matematika spolu s mate ským jazykem tvo í osu vzd lávacího p sobení základní
školy.Poskytuje v domosti a dovednosti pot ebné pro orientaci v každodenním život ,pro
obor
a studií na školách.P edm t rozvíjí intelektuální
uplatn ní ve v tšin
schopnosti,pam ,p edstavivost,tvo ivost, abstraktní myšlení,logický úsudek.P ispívá k
vytvá ení osobnostních rys jako je vytrvalost,pracovitost,kriti nost.Ve výuce se pojmy
postupn vyvíjejí,dotvá í,jednotlivé tematické celky musí na sebe navazovat,v etn
symboliky i dikce.

5. Formy a metody práce
Frontální vyu ování
Skupinové práce
Samostatné práce

6. Klí ové kompetence
Kompetence k u ení
Žáci

využívají metody,které podporují jejich zvídavost
samostatn tvo í
ve výuce rozlišují u ivo základní a rozši ující
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ve vhodných p ípadech realizují vlastní nápady, tvo ivost
se ú astní r zných sout ží a olympiád
vypracovávají zajímavé domácí úkoly
jsou kladn hodnoceni k podpo e motivace
se u í vytvá et takové situace,aby m li radost z u ení pro samotné u ení a pro
jeho další p ínos
Kompetence k ešení problému
Žáci

hledají r zná ešení problému,v oblastech vzd lávání dostávají netradi ní
úkoly(Kalibro,matematický Klokan apod.)
uplat ují základní myšlenkové operace - srovnávání, t íd ní, analýza, syntéza,
zobec ování
aktivn eší praktické úlohy

Kompetence komunikativní
Žáci

mají prostor pro komunikaci r znými formami
dokáží obhajovat své názory,vhodn argumentovat,akceptovat názor jiných

Kompetence sociální a personální
Žáci

pracují ve skupin ,podílí se na vytvá ení pravidel práce v týmu
si vytvá ejí pozitivní p edstavy o sob samém,ovládají svoje jednání a chování

Kompetence ob anské
Žáci

rozvíjejí své volní a charakterové rysy
chápou a uv domují si základní principy chování
si utvá ejí pocit zodpov dnosti v dané situaci,schopnost pomáhat druhým

Kompetence pracovní
Žáci

pozitivn p istupují k výsledk m pracovní innosti
využívají znalostí i zkušeností z jednotlivých vzd lávacích oblastí pro p ípravu
na budoucnost
si osvojují plánování a organizování pracovních inností

7. Postupy p i realizaci klí ových kompetencí
postupuje se systematicky od 1.ro níku,a to v oblasti aritmetiky, algebry,
geometrie i statistiky i s využitím výpo etní techniky
zadávání úkol které umož ují r zné postupy ešení
vedení žák k ov ování postup
volný p ístup k pom ckám
respektování názor a zkušeností žák
vytvá ení prostoru k hodnocení i sebehodnocení
vedení ke správným pracovním návyk m
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vyžadování dodržování pravidel slušného chování
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