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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Matematika a její aplikace 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Matematika a její aplikace 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.7 Matematicko-fyzikální seminář 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální seminář vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Poskytuje ţákům hlubší matematické a fyzikální vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium na střední škole, pro 

orientaci v praktickém ţivotě i pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Seminář rozvíjí schopnosti a 

prohlubuje dovednosti ţáků (kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování pomocí řešení rébusů, hádanek, 

matematických pohádek apod.) zejména řešením problémových a aplikovaných matematických i fyzikálních úloh (problémů) 

z praxe.  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  Matematicko-fyzikální seminář navazuje  a rozšiřuje učivo matematiky a 

fyziky v 6. ročníku. Jedná se o volitelný předmět. 

Velká pozornost je věnována matematickým a kombinatorickým hrám a různým logickým zajímavostem. Náplní 

semináře je i příprava ţáků na matematické soutěţe (Matematická olympiáda, Klokan, Pythagoriáda apod.). 

Jeho týdenní časová dotace činí 1 hodiny týdně v 6. ročníku 2. stupně ZŠ. Výuka je organizována zpravidla v budově 

školy, v počítačové učebně, ve fyzikální učebně, ve vhodných případech i mimo budovu školy přímo v terénu. 

Předmět Matematicko-fyzikální seminář se bude hodnotit na základě aktivity ţáků v hodině, písemných prací a zadaných 

domácích úkolů. 
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KOMPETENCE K UČENÍ: 
 

Učitel: 

 vede ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravuje je na celoţivotní učení 

 ve výuce rozvíjí intelektuální schopnosti ţáků jejich paměť představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost 

logického úsudku 

 rozvíjí kombinatorické a logické myšlení 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 

 podněcuje ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů 

 podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

 vede ţáky k tomu, aby na základě matematizace reálné situace prováděli rozbor problémové úlohy, aby navrhli plán 

řešení a následně vyhodnotili matematický model a  jeho hranice pouţití 

 na modelových příkladech učí ţáky pouţívat správný algoritmus řešení problému 

 vede ţáky k provedení rozboru problému a k vytvoření plánu řešení 

 podporuje ţáky při řešení problému netradičními způsoby 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 

 vede ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 vede ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

 při komunikaci se snaţí, aby ţáci vyvozovali logické závěry vyplývající z daných předpokladů a dokázaných tvrzení 

 učí ţáky vyuţít při komunikaci internet, odbornou literaturu a jiné komunikační zdroje 
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KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 

 rozvíjí u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

 minimalizuje pouţívání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

 rozvíjí schopnost ţáků zastávat v týmu různé role 

 učí ţáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 

 vychovává ţáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako 

osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné 

účinně pomoci v různých situacích 

 netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků 

 kázeňské přestupky řeší individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 
 

Učitel: 

 vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učí ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie 

 učí ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání 

 vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Ţádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme 

 důsledně ţáky vede k dodrţování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků 

 cíleně posiluje (motivujeme) ţáky k dosaţení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání) 



 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematicko-fyzikální seminář – volitelný předmět         6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

- určí jednotky délky 

- vzájemné převádí jednotky délky 

- vyuţívá jednotky délky v praxi 

- vyřeší hádanku, rébus 

 

 matematické hádanky a rébusy 

 převody jednotek délky 

  září  

- pouţije své vědomosti v úlohách  

zábavné matematiky 

- vzájemně převádí jednotky obsahu 

- ovládá značky a jednotky 

základních veličin 

 

 zábavná matematika v oboru 

přirozených čísel 

 převody jednotek obsahu 

  říjen  

- určí jednotky délky 

- vyuţívá jednotky délky v praxi 

- vyuţívá výpočet aritmetického 

průměru v praktických úlohách 

 

 měření délky 

 výpočet aritmetického průměru 

 základy rýsování, kótování 

  listopad  

- pouţívá základní pravidla 

správného rýsování s důrazem na 

přesnost a čistotu projevu 

- vyuţívá jednotky objemu v praxi 

 

 základy rýsování, kótování 

 jednotky objemu 

  prosinec  

- změří hmotnost pevných a 

kapalných těles na 

rovnoramenných vahách a výsledek 

zapíše ve vhodné jednotce 

- určí jednotky hmotnosti 

- vyuţívá jednotky hmotnosti v praxi 

 

 váţení na laboratorních vahách 

 jednotky hmotnosti 

  leden  
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

- sestrojí obraz daného 

geometrického útvaru v osové 

souměrnosti 

- rozpozná útvary souměrné podle 

osy, určí osu souměrnosti 

 

 

 

 vyuţití osové souměrnosti 

v praxi 

 výpočet hustoty v praxi 

  únor  

- uţívá vztah mezi objemem, 

hustotou a hmotností pro řešení 

úloh  z praxe pracuje s tabulkami 

- změří objem kapalného a pevného 

tělesa pomocí odměrného válce a 

zapíše výsledek 

- změří časový úsek pomocí stopek a 

orientuje se na ciferníku hodin 

- vyuţívá jednotky času v praxi 

- určí objem krychle a kvádru 

- vyřeší slovní úlohy na výpočet 

objemu kvádru a krychle 
 

 

 

 výpočet hustoty, hmotnosti a 

objemu v praxi 

 měření jednotky času, převody 

 objem kvádru a krychle v praxi 

  březen  

- pouţívá základní pravidla 

správného rýsování s důrazem na 

přesnost a čistotu projevu 

 

 

 procvičení konstrukčních úloh 

v učivo 6. ročníku 

 

  duben  
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Konkretizovaný dílčí výstup 
 

Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

- pokusně ověří za jakých podmínek 

prochází obvodem elektrický proud 

- sestaví jednoduchý a rozvětvený 

elektrický obvod podle schématu 

- dodrţuje pravidla  bezpečné práce  

při zacházení s elektrickými 

zařízeními 

 

 elektrický proud 

 jednoduchý a rozvětvený  

elektrický obvod 

  květen  

- pouţije získané vědomosti 

k vyřešení nejrůznějších kvízů, 

hádanek, rébusů,…. 

 shrnutí učiva zábavou formou ( 

kvízy, rébusy, hry,…) 

  červen  


