
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C --------------- 

2. ročník 2.A, 2.B --------------- 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C VAN, FAJ 

4. ročník 4.A, 4.B MIL 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 0 0 

2. ročník 0 0 

3. ročník 1 1 

4. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum 

pracovných činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým 

vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k 

vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických 

pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre 

uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Žiaci :  

 rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,  

 pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,  

 spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,  

 získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,  

 spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,  

 upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,  

 pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,  

 narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú 

hygienu práce,  

 navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých 

modelov,  

 poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov. 

 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé využitie technických materiálov, základy 

konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové tradície a 

remeslá. Vedomosti žiaci budú získavať formou vyučovania v triede, vychádzkami, projektami, 

exkurziou, besedami  . 

3. ročník 

1. Človek a práca 
2. Tvorivé využitie technických materiálov 

3. Základy  konštruovania 

4. Stravovanie a príprava pokrmov 

5. Ľudové tradície a remeslá 

 

4. ročník 

1. Človek a práca 

2. Technické materiály 



3. Základy konštruovania 

4. Príprava pokrmov 

5. Ľudové tradície a remeslá 

 

Ročník: Tretí 

Učebný materiál:  

 

M T Tematický 
celok 

Téma Obsahový 
štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX. 1. Človek a 
práca   

Poučenie o 
bezpečnosti 
pri práci 

BOZP, hygiena, 
pracovný a 
organizačný 
poriadok 

Žiak ovláda  
pracovný a 
organizačný 
poriadok, zásady 
BOZP, hygienické 
návyky 

OZO 

 2. Človek a 
práca   

 Založenie 
kútika živej 
prírody, 
poznávanie 
črepníkových 
rastlín 

Založiť kútik živej 
prírody, 
poznávanie viac 
druhov 
črepníkových 
rastlín 

Žiak dokáže 
založiť kútik živej 
prírody a pozná 
viac druhov 
črepníkových 
rastlín 
 

ENV 
OSR 

 3. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Triedenie 
odpadu, 
Využitie 
odpadových 
materiálov 
 
Výrobky: z 
téglikov, zo 
škatuliek, z 
drôtu, a pod. 

Odpadový 
prírodný 
a technický 
materiál,  
vlastnosti a 
druhotné využitie 
odpadového 
materiálu, 
triedenie odpadu 

Žiak vie  
zdôvodniť využitie 
odpadových 
materiálov, 
vyhodnotiť druhy 
odpadu z 
domácnosti, 
uviesť možnosti 
druhotného 
využitia 
odpadového 
materiálu, 
preskúmať 
vlastnosti 
odpadových 
materiálov 

ENV 
OSR 

X. 1. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Práca 
s papierom 
a kartónom 
Obal na knihu 

Papier a kartón, 
vlastnosti a 
použitie, základné 
suroviny na 
výrobu papiera 
strihanie, trhanie, 
skladanie, lepenie 

Žiak pozná 
vlastnosti 
papiera,  vie 
zhodnotiť využitie 
papiera v praxi 

ENV 

 2. Tvorivé 
využitie 

Koláž z 
kartónu 

Výrobok z papiera 
a kartónu 

Žiak vie  zhotoviť 
výrobok z papiera 
a kartónu 

ENV 
 



technických 
materiálov 

 3. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Textil a jeho 
vlastnosti 

Textil, vlastnosti 
textilu,  údaje na 
visačkách 
textilných 
materiálov 
výrobky 

Žiak vie  rozlišovať 
jednotlivé textílie 
podľa nasiakavosti, 
krčivosti, 
udržiavania tepla 
čítať visačky na 
oblečení 

ENV 

 4. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Základné stehy Predný a zadný 
steh 

Žiak vie šiť predný 
a zadný steh 

OSR 

XI. 1. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Výrobok z 
textilu 

Zhotovenie 
výrobku z textilu 

Žiak vie  zhotoviť 
výrobok z textilu. 
 

ENV 

 2. Základy 
konštruovan

ia 

Význam 
a využitie 
dopravných 
prostriedkov 

Dopravné 
prostriedky 
a zdvižné 
zariadenia 
opis, význam 
a použitie 
dopravných 
prostriedkov 
a zdvižných 
zariadení 

Žiak vie  vysvetliť 
úlohu dopravných 
prostriedkov a 
zdvižných 
zariadení, 
diskutovať o 
bezpečnosti v 
doprave a na 
stavbe 

DOV 

 3. Základy 
konštruovan

ia 

Modely 
dopravných 
prostriedkov 

Zhotovenie 
modelov 
dopravných 
prostriedkov zo 
stavebníc alebo 
z odpadových 
materiálov 

Žiak vie zhotoviť 
dopravné objekty 
zo stavebníc 
alebo z 
odpadových 
materiálov 

ENV 
DOV 

 4. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Používanie 
kuchynského 
náradia a 
spotrebičov 

Kuchyňa a jej 
časti, 
základné 
bezpečnostné 
a hygienické 
pravidlá 

Žiak pozná  
základné 
bezpečnostné 
a hygienické 
pravidlá pri práci 
v kuchyni 

OZO 

XII. 1. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Príprava 
desiatovej 
nátierky 

Príprava 
jednoduchej 
nátierky 

Žiak vie  pripraviť 
jednoduchú 
nátierku 

OSR 
OZO 

 2. Ľudové 
tradície 

a remeslá 

Vianočné 
dekorácie 

Výroba 
vianočných 
dekorácií 
z rôznych 
materiálov, 
ľudové tradície 
Vianoc 

Žiak vie vyrobiť 
jednoduché 
vianočné 
dekorácie a pozná 
ľudové tradície 
Vianoc 

RLK 
ENV 



 3. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov 

Vianočné 
ozdoby 

Tradičné 
materiály 
a zdobené 
prvkami, 
vytvorenie 
jednoduchých 
ozdôb 

Žiak vie vytvoriť 
jednoduchú 
vianočnú ozdobu 
a pozná tradičné 
materiály 
a zdobené prvky 

RĽK 
 

I. 1. Človek 
a práca  

 

Význam práce 
pre človeka 

Význam učenia 
k príprave na 
budúce povolanie, 
práca v živote 
človeka 

Žiak pozná  
význam učenia 
k príprave na 
budúce povolanie 
 

OSR 

 2. Základy 
konštruovan

ia   

Bezpečnosť 
v doprave a na 

stavbe 

Základné pravidlá 
bezpečnosti 
v doprave a na 
stavbe 

Žiak ovláda  
pravidlá 
bezpečnosti 
v doprave a na 
stavbe 

OZO 

 3. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Náradie 
a spotrebiče 

Náradie, 
spotrebiče v 
kuchyni a  ich 
význam 

Žiak vie bezpečne 
používať 
kuchynské 
náradie a 
spotrebiče 

OZO 

II. 1. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Cena potravín Nákup potravín, 
cenová kalkulácia 
nákupu, 
(ne)výhody 
nákupu na 
trhoviskách a v 
supermarketoch 

Žiak vie  
simulovať nákup 
potravín, 
odhadnúť cenu 
plánovaného 
nákupu 

 

 2. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Skladovanie 
potravín 

skladovanie 
potravín (miesto 
skladovania, dĺžka 
skladovania, 
záručná doba 
potravín) 

Žiak vie zdôvodniť 
význam 
správneho 
skladovania 
potravín, vytvoriť 
tabuľku s údajmi 
o dĺžke 
skladovania 
potravín 

 
OZO 

 3. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Zeleninový 
šalát 

Príprava 
zeleninového 

šalátu 

Žiak vie pripraviť 
jednoduchý 
zeleninový šalát 

OSR 

 4. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Správne 
stolovania 

Zásady správneho 
stolovania, 
úprava stola pred 
stolovaním 

Žiak vie 
prezentovať 
zásady správneho 
stolovania, 
upraviť stôl pred 
stolovaním 

OSR 

III. 1. Stravovanie 
a príprava 
pokrmov 

Jednohubky 
na rôzne 
spôsoby 

Príprava 
jednohubiek na 
rôzne spôsoby 

Žiak vie pripraviť 
jednohubky na 
rôzne spôsoby 

OSR 



 2. Ľudové 
tradície 

a remeslá  

Veľkonočné 
ozdoby 

Význam 
jednotlivých 
tradícií počas 
Veľkej noci, 
výroba 
veľkonočných 
ozdôb a doplnkov 

Žiak pozná 
veľkonočné 
tradície a vie 
vyrobiť 
veľkonočné 
ozdoby a doplnky 

OSR 
RLK 

 3. Ľudové 
tradície 

a remeslá  

Veľkonočné 
ozdoby 

Výroba 
veľkonočných 
ozdôb 
a doplnkov, 
oboznámenie  s 
ozdobnými 
prvkami, vzormi a 
materiálmi 

Žiak vie  vyrobiť 
veľkonočné 
ozdoby a doplnky 
a pozná  ozdobné 
prvky, vzory a 
materiály 

OSR 
RLK 

 4. Tvorivé 
využitie 

technických 
materiálov   

Záložka do 
knihy 

Výroba vlastnej 
záložky do knihy 
z papiera 
a z iných 
odpadových 
materiálov 

Žiak vie vyrobiť 
záložku do knihy 
z papiera 
a z iných 
odpadových 
materiálov 

OSR 

IV. 1. Človek 
a práca 

Vplyv techniky 
na prácu 
človeka 

Príklady vplyvu 
techniky na prácu 
človeka 
pozitívne 
a negatívny 
vplyvy techniky 
na prácu človeka 

Žiak pozná vplyv 
techniky na prácu 
človeka, pozitívne 
a negatívny 
vplyvy techniky 
na prácu človeka 

ENV 

 2. Základy 
konštruovan

ia 

Základné časti 
bicykla 

Základné časti 
bicykla 
a jeho 
elementárna 
údržba  
 

Žiak vie 
vymenovať 
základné časti 
bicykla 
a urobiť 
elementárnu 
údržbu bicykla 

OSR 
OZO 

 3. Základy 
konštruovan

ia 

Bezpečná 
jazda na 
bicykli 

Správna kontrola 
bicykla pred 
jazdou 
 

Žiak vie urobiť 
správne kontrolu 
bicykla pred 
jazdou 

OSR 
OZO 

V. 1. Základy 
konštruovan

ia 

Bezpečná 
jazda na 
bicykli 

Jazda na bicykli 
na dopravnom 
ihrisku 

Žiak vie správne 
jazdiť na bicykli 

OSR 
OZO 

 2. Základy 
konštruovan

ia 

Leporelo: 
Jazda na 
bicykli 

Vytvorenie 
leporela, ktoré 
bude slúžiť ako 
príručka 
bezpečnej jazdy 
na bicykli 
kreslenie, lepenie 
a strihanie 

Žiak vie vytvoriť 
leporelo, ktoré 
bude slúžiť ako 
príručka 
bezpečnej jazdy 
na bicykli 
 

OZO 



 

 

 

Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál: Kožuchová, M., Hirschnerová, Z., Vorelová, A., EXPOL Pedagogika, Bratislava 

mesiac Hodina Tématický celok obsahový štandard výkonový štandard poznámky 

IX.   Úvod Oboznámenie sa s obsahom 
pracovného vyučovania a 
bezpečnosťou počas 
vyučovacích hodín  

Žiak ovláda bezpečnostné pravidlá 
počas hodín pracovného 
vyučovania  

OZO  

  1. - Úvodná hodina 

  
  

Pestovateľské 
práce 

Druhy črepníkových rastlín (10 
druhov). Nároky črepníkových 
rastlín na životné podmienky. 
Správne ošetrovanie 
črepníkových rastlín.  

Žiak pozná a vie pomenovať viac 
druhov črepníkových rastlín (10 
druhov). Pozná nároky 
črepníkových rastlín na životné 
podmienky a vie správne ošetrovať 
pestované druhy črepníkových 
rastlín.  

ENV OSR 
OZO  

  2. - Pestujeme 
rastliny v 
črepníkoch 

X. 
  

Poznávame 
úžitkové rastliny 

10 druhov úžitkových rastlín, 
charakteristické znaky 
úžitkových rastlín.  

Žiak pozná 10 druhov úžitkových 
rastlín, rozlišovať ich konzumné 
časti a plody.  

ENV OSR  

  3. - Poznávame 
úžitkové rastliny 

  

  

Pestujeme 
vonkajšie okrasné 
rastliny 

Rozdiel medzi cibuľou 
a hľuzou. Jarné rastliny. 
Tulipán, narcis, hyacint. 
Tulipán – dekorácia z papiera  

Žiak pozná rozdiel medzi cibuľou 
a hľuzou.  

ENV OSR 
RLK  

  4. - Pestujeme 
cibuľové a 
hľuznaté rastliny 

  
  

Robíme pokusy a 
pozorujeme 

Rýchlenie tulipánov . Príprava 
a zdobenie črepníka. 
Servítková technika  

Žiak pozná spôsob rýchlenia 
tulipánov. Vie si pripraviť pekný 
črepník.   

ENV OSR 
OZO  

  5. - Rýchlenie 
tulipánov 

  
  

Upravujeme 
rezané kvety 

Poznávanie okrasných rastlín 
vhodných na aranžovanie   

Žiak pozná vybrané druhy rastlín 
vhodných na aranžovanie. Pozná 
zásady rezu, prenášania a úpravy 
rastlinného materiálu.  

ENV OSR 
OZO TBZ  

  6. - Aranžujeme 
sušené kvety 

 3. Ľudové 
tradície 

a remeslá 

Ozdoba z 
drôtu 

Výroba 
jednoduchej 
ozdoby z drôtu 

Žiak dokáže 
vyrobiť 
jednoduchú 
ozdobu z drôtu 

RLK 
OSR 

 4. Ľudové 
tradície 

a remeslá 

Regionálne 
ľudové 
remeslá 

Remeselnícka 
dielňa, múzeum, 
skanzen 

Žiak pozná  
regionálne ľudové 
remeslá 

RLK 

VI. 1. Ľudové 
tradície 

a remeslá 

Ľudový odev Návrh vlastného 
tradičného 
ľudového odevu 

Žiak vie nakresliť 
návrh vlastného 
tradičného 
ľudového odevu 

RLK 

 2. Ľudové 
tradície 

a remeslá 

Ľudová výšivka Návrh vlastnej 
ľudovej výšivky 

Žiak vie nakresliť 
návrh vlastnej 
ľudovej výšivky 

RLK 

 3. Vyhodnoteni
e celoročnej 

práce 

Hodnotenie 
celoročnej 

práce žiakov 

Hodnotenie 
celoročnej práce 
žiakov 

 OSR 



XI. 
  

Robíme pokusy a 
pozorujeme 

Vplyv ošetrovania rezaných  
kvetov na dobu ich kvitnutia  

Žiak vie založiť jednoduchý pokus 
na overenie základných životných 
podmienok rastlín. Pozná 
podmienky, ktoré potrebujú rastliny 
pre život, vie ich zabezpečiť 
rastlinám vo váze. Uvedomuje si 
význam správnych zásad 
ošetrovania rezaných kvetov.  

ENV OSR 
OZO  

  7. - Staráme sa 
o rastliny vo 
váze a v 
črepníku 

  

  

Pracujeme 
s textilným 
materiálom 

Tvorivé využitie textilných 
materiálov, spôsoby 
zhotovovania textílií.  

Žiak pozná vlastnosti textílií 
porovnávaním, triedením 
a experimentovaním.  

OSR  

  8. - Spoznávame 
textilné 
materiály 

  

  

Pracujeme 
s textilným 
materiálom 

Textil – výrobok podľa strihu 
Výroba brmbolca podľa 
návodu. 

Žiak má pracovné zručnosti pri práci 
s textilom. Vie vytvoriť jednoduchý 
výrobok z textilu. Žiak vie podľa 
návodu urobiť brmbolec ako základ 
brmbolcovej hračky. 

OSR OZO 
TBZ  

  9. - Šijeme pekné 
a užitočné veci, 
Brmbolce 

  

  

Pracujeme 
s textilným 
materiálom 

Záplata, štopkanie – oprava 
odevu  

Žiak vie opraviť porušený odev 
pomocou vlastne vyrobenej záplaty 
alebo štopkania.  

OSR OZO 
TBZ  

  10. - Opravujeme 
odev 

XII. 

  

Pracujeme 
s textilným 
materiálom 

Druhy textílií, prírodné vlákna, 
umelé vlákna.   

Žiak pozná rôzne druhy textílií, 
prírodných a umelých vláken.   

OSR  

  11. - Čo vieme o 
textíliách 

  
  

Praktická príprava 
pre rodinný život 

Starostlivosť o odev.  Žiak má znalosti  starostlivosti 
o odev.  

VMR OSR 
OZO  

  12. - Staráme sa 
o textílie 
a opravujeme 
ich 

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Vynálezy – základ ľudského 
pokroku. Pozitívne a negatívne 
stránky rozvoja techniky.  

Žiak vie zhodnotiť kladné a záporné 
stánky vynálezov.  

OSR ENV 
DOV  

  13. - Človek a 
technika 

I.   Zvyky a remeslá Význam Vianoc. Výroba 
vianočnej ozdoby.  

Žiak pozná význam Vianoc. Vie 
zhotoviť produkt symbolizujúci túto 
tradíciu – vianočné ozdoby.  

RLK MDV 
MUV OSR    14. - Vianočné 

tradície 
  

  
Tvoríme a 
konštruujeme 

Druhy mostov podľa ich 
využitia. Konštrukcia mosta 
z lega, plastelíny, kartónu, 
drevených skladačiek.  

Žiak pozná viacero druhov mostov, 
pozná ich funkciu a dôležitosť pre 
človeka. Vie konštruovať mosty 
podľa určitých požiadaviek 
(členitosť terénu, veľkosť rieky, 
zaťaženie mosta a pod).  

OSR TBZ  

  15. - Staviame mosty 

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

História ľudských obydlí, typy 
domov s ohľadom na 
prostredie a okolie, v ktorom 
sa nachádzajú. Stavby domov z 
lega, plastelíny, špajdlí, 
kartónu, drevených skladačiek.  

Žiak pozná  základné druhy a hlavné 
znaky ľudských obydlí. Vie postaviť 
jednoduchý dom z lega, plastelíny, 
špajdlí, kartónu, drevených 
skladačiek.  

OSR OZO 
ENV TBZ 
FG    16. - Ľudské obydlia 

II. 
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Vtáčia búdka z dreva  Žiak dokáže pracovať s drevom, vie 
vytvoriť jednoduchý predmet 
kombinovaním, oddeľovaním, 
spájaním a maľovaním dreva.  

OSR OZO 
ENV TBZ  

  17. - Tvoríme z dreva 

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Pojmy elektrický prúd, 
elektrický obvod, zdroj, 
spotrebič. Vodivé a nevodivé 
materiály. Elektrické obvody 

Žiak pozná pojmy elektrický prúd, 
elektrický obvod, zdroj, spotrebič. 
Rozlišuje vodivé a nevodivé 
materiály. Vie zostaviť vybrané 

OSR OZO  

  18. - Elektrický 
obvod, zdroje 



elektrickej 
energie 

podľa návodu. Zdroje 
elektrickej energie 
(obnoviteľné, neobnoviteľné). 
Význam šetrenia elektrickou 
energiou. Spôsob ochrany 
pred zásahom silného 
elektrického prúdu.  

funkčné elektrické obvody podľa 
návodu. Žiak pozná zdroje 
elektrickej energie (obnoviteľné, 
neobnoviteľné), význam šetrenia 
elektrickou energiou. Pozná  spôsob 
ochrany pred zásahom silného 
elektrického prúdu.  

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Telefóny, počítače, faxy a ich 
história a  využitie.  

Žiak vie vymenovať príklady, kedy 
a ako nám telefóny, počítače, faxy 
pomáhajú  a uľahčujú život.   

OSR MDV 
FG  

  19. - Telefonujeme, 
faxujeme, 
pracujeme s 
počítačom 

III. 
  

Praktická príprava 
pre rodinný život 

Elektrické prístroje 
a spotrebiče, ich využitie. 
Bezpečnosť pri manipulácii 
s nimi.  

Žiak vie vysvetliť, akým spôsobom 
nám elektrická energia uľahčuje 
život. Vie vymenovať niektoré el. 
spotrebiče a prístroje.  

OSR OZO  

  20. - Elektrické 
spotrebiče v 
domácnosti 

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Sila vetra a jej využitie. Druhy 
mlynov. Výroba vrtuľky.  

Žiak vie vyrobiť funkčnú vrtuľku 
z téglika jogurtu alebo výkresu. 
Pozná druhy mlyn, ktoré sa využívali 
v minulosti a dnes.  

ENV OSR  

  21. - Vietor a stroje 

  
  

Pestovateľské 
práce 

Rozmnožovanie rastlín 
pomocou stonkových 
a listových odrezkov, cibuľami, 
hľuzami, poplazmi, delením 
trsov.  

Žiak pozná spôsoby vegetatívneho 
rozmnožovania rastlín, vie odoberať 
a upravovať stonkové a listové 
odrezky, vie regulovať podmienky 
pre zakorenenie odrezkov, vie 
zasadiť do črepníkov rozmnožené 
rastliny, vie založiť jednoduchú 
množiarničku, pozná jej význam 
a využitie.    

ENV OSR 
OZO  

  22. - Vegetatívne 
rozmnožovanie 

IV.   Zvyky a remeslá Význam Veľkej noci. Výroba 
veľkonočnej ozdoby.  

Žiak pozná význam Veľkej noci. Vie 
zhotoviť produkt symbolizujúci túto 
tradíciu – veľkonočné ozdoby.  

RLK MUV 
MDV OSR    23. - Veľkonočné 

tradície 
  

  
Robíme pokusy a 
pozorujeme 

Mrkva – časti rastliny, spôsoby 
pestovania  

Žiak pozná časti rastliny a spôsoby 
jej pestovania.   

ENV OSR  

  24. - Pestujeme 
mrkvu a robíme 
pokusy 

  

  

Pestujeme 
vonkajšie okrasné 
rastliny 

Okrasné rastliny a ich pôvod, 
využitie. Letničky, dvojročné 
rastliny, cibuľové a hľuznaté 
rastliny.   

Žiak pozná rozdiel, kedy sa rastliny 
sejú a kedy sadia. Pozná názvy 10 
druhov okrasných rastlín.  

ENV OSR 
OZO  

  25. - Vysádzame 
rastliny do 
debničiek 

    Zvyky a remeslá Drotárstvo – história. Úžitkové 
a umelecké drotárstvo. 
Jednoduchý výrobok z drôtu.  

Žiak má znalosti o histórii drotárstva 
na Slovensku. Zvládne z drôtu 
vyrobiť jednoduchý výrobok.  

RLK OSR 
MDV OZO 
TBZ  

  26. - Drotárstvo 

V.   Zvyky a remeslá Ľan,  konope, vlna a ich 
spracovanie. Kolovrátok, 
tkáčske krosná. Kroje Návrh na 
modrotlač.  

Žiak ovláda históriu spracovania 
prírodných vláken. Je schopný 
urobiť estetický návrh na 
modrotlač.  

RLK OSR 
MUV MDV    27. - Textil v ľudovom 

odeve 

    Zvyky a remeslá Hlina, hrnčiarstvo, keramika. 
Práca na hrnčiarskom kruhu. 
Modranská keramika. 
Modelovanie – hra na hrnčiara  

Žiak pozná históriu hrnčiarstva 
a techniku práce.   

RLK OSR 
MDV    28. - Hrnčiarstvo 

  
  

Tvoríme a 
konštruujeme 

Časti bicykla a jeho údržba. 
História bicykla, druhy 
bicyklov. Dopravné značky a 
ich delenie. Pravidlá cestnej 
premávky. 

Žiak chápe význam jednotlivých 
častí bicykla a ich funkciu. Vie zistiť 
technický stav bicykla. Vie urobiť 
jednoduchú údržbu bicykla. Žiak 
pozná zásady bezpečnej mobility. 
Pozná pravidlá bezpečnej jazdy na 
bicykli. 

OSR OZO 
DOV  

  29. - Bicykel, Jazdíme 
bezpečne 



  
  

Upravujeme 
rezané kvety 

Ikebana, ježko, oasis  Žiak si osvojil  základné pravidlá 
aranžovania a použitia pomocného 
materiálu  

ENV OSR 
OZO TBZ  

  30. - Aranžovanie do 
plochých misiek 
a váz 

VI. 
  

Pestovateľské 
práce 

Hydropónia, spôsob 
pestovania rastlín bez pôdy 
Vhodné podmienky na klíčenie 
semien. Pokus – klíčenie 
semien. 

Žiak ovláda termín hydroponického 
pestovania, vie vymenovať veci, 
ktoré potrebuje pri tomto spôsobe 
pestovania rastlín.  Žiak má 
vedomosti o vhodných 
podmienkach na klíčenie semien. 
Pozorovanie z pokusu si 
zaznamenáva. 

OSR ENV  

  31. - Hydroponické 
pestovanie 
rastlínKlíčenie 
semien 

  
  

Stravovanie 
a príprava jedál 

Príprava jednoduchého 
pokrmu.  

Žiak vie samostatne pripraviť 
jednoduchý pokrm.  

OSR OZO 
TBZ  

  32. - Príprava 
jednoduchého 
jedla  

  
Stravovanie 
a príprava jedál 

Žiak vie pripraviť stôl pre 
jednoduché stolovanie.  

Žiak vie pripraviť stôl pre 
jednoduché stolovanie.  

OSR OZO 
TBZ   

33. - Stolovanie 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 

Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

 


