
5.20.3 Seminář - M  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

Název předmětu Seminář - M 

Oblast  

Charakteristika předmětu Charakteristika:Volitelný předmět určený pro žáky 9. ročníku. Předmět navazuje na 
předmět Matematika a její aplikace. Má rozvíjet aktivní a samostatnou činnost 
žáků a přispět k úspěšnému přijetí na SŠ 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace: 1 hodina týdně 
Cílové zaměření: 

-         rozvoj poznávacích schopností žáků: analýza jevů, situací a vztahů, tvorba pojmů, pěstování 
procesů abstrakce, objevování a hodnocení souvislostí, řešení úloh, zobecňování, dokazování, 
tvrzení, pěstování aplikací matematiky, osvojit si matematické pojmy a jejich vlastnosti, důkladněji 
a hlouběji se zamyslet nad danou problematikou 

-         pěstování postojů žáků: formulace vlastních myšlenek, schopnost kriticky vnímat myšlenky 
jiných, kritické hodnocení chyb, účelná reakce na chyby, vysvětlování a argumentace, pěstování 
systematičnosti a důslednosti 

-         rozvíjení vyjadřování žáků: postupné chápání matematického jazyka, pěstování neverbálního a 
symbolického vyjadřování 

Formy realizace: 
-         samostatná a skupinová práce, samostatné projekty a prezentace, diskuze 

Mezipředmětové vztahy  Matematika 

 Fyzika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
-         osvojování si základních matematických pojmů, vztahů postupnou abstrakcí a zobecňování 

reálných jevů 
-         vytváření zásoby matematických nástrojů 
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Kompetence k řešení problémů: 
-         zjišťování, že realita je složitější než její matematický model 
-         provádění rozboru problému a plánování řešení, odhadování výsledků 
-         učení se správného postupu při řešení úloh 

Kompetence komunikativní: 
-         zdůvodňování matematických postupů 
-         vytváření hypotéz 
-         komunikace na odpovídající úrovni 

Kompetence sociální a personální: 
-         spolupráce ve skupině 
-         utváření příjemné atmosféry v týmu 
-         učení se věcným argumentacím, schopnosti sebekontroly 

Kompetence občanské: 
-         respektování názorů jiných 
-         zodpovědné rozhodování podle dané situace 

Kompetence pracovní: 
-         zdokonalování grafického projevu 
-         vedení k efektivitě při organizaci vlastní práce 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

Učivo ŠVP výstupy 

racionální čísla orientuje se v základních početních operacích, vyhodnotí správný postup  

přímá a nepřímá úměra, trojčlenka, procento propojuje příklady z praktického života s výpočty ve škole, dokáže ukázat, sestavit 
ukázkové příklady  

mnohočleny, lomené výrazy rozpozná, roztřídí a upraví mnohočleny, umí aplikovat vzorce při úpravě  
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lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou chápe pojem proměnné, rovnost, nerovnost, sestaví lineární rovnici, najde řešení, 
ověří správnost řešení  

slovní úlohy řešené úvahou, jednou rovnicí, soustavou rovnic sestaví, rozebere řešení slovní úlohy, umí použít zápis slovních obratů, umí odůvodnit 
správnost zvoleného řešení  

rovinné útvary, tělesa, Pythagorova věta rozpozná složitější geometrické útvary, definuje jejich vlastnosti, odvodí vzorce pro 
jednoduché výpočty obsahů, objemů  

množina bodů daných vlastností, Thaletova kružnice zkonstruuje daný jednoduchý geometrický útvar, vypracuje zápis konstrukce, umí 
použít znaky pro zápis  

lineární funkce, přímá, nepřímá úměra chápe pojem závislé proměnné, nezávislé proměnné, rostoucí proměnná, klesající 
proměnná, vytvoří graf závislosti, má představu o druzích grafů  

goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens umí rozlišit druhy funkcí pro praktické využití v technice, rozpozná dle grafického 
vyjádření  

problémové úlohy, hlavolamy řeší úlohy rozvíjející kombinatoriku, hlavolamy, vyhledává úlohy podporující logické 
myšlení  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

 


