Dobrý deň vážené kolegyne a kolegovia.


Chcela by som Vás informovať o návrhu na rozplánovanie tematických celkov pre 7. ročník podľa nového vzdelávacieho programu, aby boli zosúladené časovo aj podľa tém na školách v Žiline. 
Takto sme Vás informovali aj minulý rok pre 5. a 6. ročník. 
Na našom stretnutí sme sa zhodli na tom, že je možné pozmeniť poradie niektorých  tematických  celkov, ak Ste zistili, že Vám ich navrhnuté poradie nevyhovuje. 
Piaty ročník sme odsúhlasili ako vyhovujúci, poradie aj obdobie preberania danej témy je v súlade s ostatnými predmetmi v danom ročníku /medzipredmetové vzťahy/.
Šiesty ročník sme sa rozhodli pozmeniť. Zistili sme po ročnej skúške, že by bolo dobre tematický celok Desatinné čísla zaradiť do prvého polroku, nakoľko už v tomto čase preberajú na fyzike premenu jednotiek a tam používajú desatinné čísla. Je to však len návrh. Je na Vás a Vašej škole rozhodnúť, či pôjdete aj v ďalšom roku podľa minuloročného návrhu, alebo si prispôsobíte ČTP v súlade s ostatnými predmetmi v danom ročníku.



Návrh na poradie a časový harmonogram tematických celkov pre 7. ročník v rozsahu 5 hodín týždenne /spolu 165 hodín/.

Tematické celky:   Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla.           52h                                                 
                               Percentá                                                                                        34h
                               Objem a povrch kvádra a kocky                                                   34h
                               Pomer, úmera, priama a nepriama úmernosť, mierka mapy         34h
                               Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky                                        11h	


Zlomky: 
zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku
krátenie, rozširovanie a rovnosť zlomkov
porovnávanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo menovateľmi
súčet a rozdiel zlomkov s rovnakými menovateľmi
súčet a rozdiel zlomkov prevodom na spoločný menovateľ, krížové pravidlo
súčin a podiel zlomku prirodzeným číslom
úprava zlomkov na desatinné čísla /opačné operácie/
násobenie zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla

Percentá: 
percento, základ, počet percent
promile
vzťah percent, promile, zlomkov, desatinných čísel
slovné úlohy na výpočet percent a promile
znázornenie časti celku a počtu percent vhodným diagramom
úroky
jednoduché úrokovanie v slovných úlohách

Objem a povrch kvádra a kocky:
spôsoby znázorňovania priestoru /voľné rovnobežné premietanie, perspektíva/
obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán
telesá zložené z kvádrov a kociek, ich pôdorys a bokorys
úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti
sieť kvádra a kocky
jednotky objemu a ich premena
objem kvádra a kocky
povrch kvádra a kocky
slovné úlohy s využitím objemu a povrchu kvádra a kocky

Pomer a úmera:
pomer, rozdelenie celku v danom pomere 
slovné úlohy na pomer
úmera
priama úmernosť
nepriama úmernosť
slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť
trojčlenka
znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky
mierka mapy

Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky:
úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počtu z rôznych oblasti života /hry, šport/             
riešenie jednoduchých kombinatorických úloh na základe hier a pokusov
riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami /stromový diagram, príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností/




Časové obdobie:

September        – opakovanie učiva 6. ročníka
          zlomky /úvod/ 

Október            – zlomky

November        – percentá, slovné úlohy
                            promile, slovné úlohy

December        – kruhové a stĺpcové diagramy
         úroky, slovné úlohy
                
Január              – opakovanie a uzatváranie známok
                            premena jednotiek objemu /kubické, litrové – vzťah medzi nimi/

Február            – konštrukcia kocky a kvádra
         objem kvádra a kocky, slovné úlohy

Marec              – povrch kvádra a kocky, slovné úlohy
         objem a povrch kvádra a kocky v praktických úlohách

Apríl                – pomer, úmera, slovné úlohy na pomer
         priama a nepriama úmernosť, slovné úlohy

Máj                  – trojčlenka
         mierka mapy

Jún                   – kombitorika


Vážení kolegovia, takto vyzerá návrh na jednotlivé tematické plány. 
Možno Vás prekvapí, ako aj nás, prečo sú zlomky preberané už v 7. ročníku a pritom nie sú ešte vysvetlené celé čísla. Tie máme podľa nového vzdelávacieho plánu preberať až na začiatku 8. ročníka. 
Tak je na Vás ako si poradíte, no môžem povedať, že budeme mať čo robiť, aby sme zlomky zadali tak, aby vychádzali kladné čísla nakoľko sme ešte záporné čísla nepreberali. 
Tak Vám želám veľa síl a radosti do ďalšieho školského roku. 
Ak by Vás ešte niečo napadlo, alebo niečo nevyhovovalo, upravte si plány tak, aby to bolo použiteľné pre Vás. Môžete aj vyjadriť svoje postrehy alebo názory. Budeme radi, ak sa na školách v Žiline budú preberať tematické celky z matematiky v približne rovnakých časových úsekoch. 

Ďakujem.                                                                   Mgr. Janka Porubčanská  
 

