
 

1.Charakteristika predmetu. 
 

Pracovné vyučovanie (ďalej PV) v primárnom vzdelávaní zahŕňa široké spektrum 

pracovných činností a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských 

zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej 

orientácie ţiakov. Vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do 

priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších 

súvislostiach. Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje 

celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom 

ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vyučovacích predmetov a je ich určitou 

protiváhou. Je to predmet zaloţený na tvorivej spolupráci ţiakov. 

2.Ciele učebného predmetu 

 

Kognitívneciele 
Porozumieť základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky  

(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku  

primeranej úrovni. Poznať základné ţivotné potreby rastlín v rámci pestovateľských prác. 

Poznať základnú techniku v domácnosti a vedieť bezpečne s ňou manipulovať.  

 

 

 

 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Časový rozsah výučby 1h týţdenne 

 

Ročník 3. ročník 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Stupeň vzdelania ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Šk .rok 2018/2019 



Senzomotorickéciele 
Získať pracovné skúsenosti a zručnosti v kľúčových oblastiach techniky. Kriticky 

pouţívať informačné a komunikačné technické prostriedky. Získať pracovné zručnosti pri 

opracovaní technických materiálov. Nadobudnúť spôsobilosť v oblasti konštruovania počnúc 

plánovaním aţ  po prezentáciu produktu. Osvojiť si bezpečné vyuţívanie techniky 

v domácnosti. Poznať základné podmienky pre pestovanie a ošetrovanie základných druhov 

rastlín. Získať všeobecne vyuţiteľné pracovné skúsenosti. Vyuţívať vhodné pracovné 

prostriedky v beţnom ţivote. Naučiť sa pracovať v tíme. Poznať pravidlá bezpečnosti práce 

a poskytovania pomoci pri úraze. 

 

 

Socioafektívneciele 
Poznať úlohy techniky v spoločnosti. Uvedomovať si vplyv techniky na náš ţivot v 

rôznych ţivotných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atď.). Bipolárne 

vnímať techniku (technika môţe pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie a ţivot). Rozvíjať mravné 

vedomia a konanie v súvislosti s vyuţitím techniky. Rozvíjať osobnostné vlastnosti. 

Uplatňovaniu tvorivosť a vlastné nápady. Vytvárať postoje k hodnotám vo vzťahu k práci 

človeka. Umoţniť ţiakom prostredníctvom pracovného vyučovania spoznať pocit 

zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. Rozvíjať morálne a vôľové  

vlastnosti (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku). Rozvíjať asertivitu pri presadzovaní vlastných názorov, 

postojov a citov. Rozvíjať autonómnu pozíciu človeka (sebarealizáciu, sebadôveru, 

sebavzdelávanie atď.).  

  

Kľúčové kompetencie 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :  

Sociálne komunikačné kompetencie 

- ţiak dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- ţiaci si rozširujú slovnú zásobu v osvojovaných témach, sú vedení k samostatnému 

a sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej, bezproblémovej a bezkonfliktnej 

komunikácii 

- učiteľ učí ţiakov formulovať a obhajovať svoj názor, pomenovávať pozorované 

skutočnosti a zachycovať ich vo vlastných prejavoch, názoroch a výtvoroch 

 

Kompetencie učiť sa učiť  

- ţiak získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- ţiak na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

- učiteľ učí ţiakov vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a vyuţívať vo 

svojom učení a v iných činnostiach 

- učiteľ pomáha riešiť a triediť informácie podľa zvolených alebo zadaných kritérií a učí 

ţiakov, ako si správne zorganizovať čas 

-  učiteľvedieţiakov k prejavovaniuaktivity v individuálnom i skupinovom učení 

 

Kompetencie riešenia problémov 

- učiteľ pomáha ţiakom správne popísať problém a dôjsť k samostatným riešeniam 

a záverom 



- učiteľ u ţiakov rozvíja tvorivé myslenie – zadávaním problémových úloh 

- ţiaci sa učia v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc 

 

Osobné a občianske kompetencie 

- učiteľ vedie ţiakov k efektívnej spolupráci pri riešení problémov, k vzájomnému 

naslúchaniu, následnému hodnoteniu práce v skupine i medzi skupinami 

- ţiaci sa učia rešpektovať názory iných, prispievajú k diskusii 

- ţiak pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb 

- ţiaci sa učia ochotne prijímať nové nápady, prípadne sami prichádzajú s novými nápadmi 

a postupmi, diskutujú o nich, prispievajú k spoločnej práci 

 

Kompetencie pracovné 

- ţiaci sú vedení k utváraniu pracovných návykov v jednoduchej, samostatnej i tímovej 

činnosti 

- ţiakdokáţesamostatnepracovať s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

- učiteľ učí ţiakov pouţívať rôzne materiály a nástroje potrebné pri práci 

- učiteľ zohľadňuje súčasný stav a poznanie technického rozvoja u detí 

 

 

3.Obsah 

 

Návrh Tematických Celkov V Predmete Pracovné Vyučovanie 3. Ročník Zš 

Tvorivé Vyuţitie Technických Materiálov 

Základy Konštruovania  

Stravovanie A Príprava Jedál  

Starostlivosť O Ţivotné Prostredie  

Ľudové Tradície A Remeslá   

 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 

 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ Tvorivé vyuţitie technických materiálov 

Ľudové tradície a remeslá 

Starostlivosť o ţivotné prostredie 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Tvorivé vyuţitie technických materiálov 

Starostlivosť o ţivotné prostredie 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

Základy konštruovania 

Stravovanie a príprava jedál 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Ľudové tradície a remeslá 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

Základy konštruovania 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA 

 

Starostlivosť o ţivotné prostredie 

Základy konštruovania 

Stravovanie a príprava jedál 



TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

Tvorivé vyuţitie technických materiálov 

Ľudové tradície a remeslá 

Základy konštruovania 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie moţnosti rozšírenia vyučovania  

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský jazyk, 

matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova  atď., 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

 

 

 

 

4. Poţiadavky na výstup 

 

Obsahový štandard 

Nadobudnúť poznatky o technických materiáloch. Vyuţívať materiál na zhotovovanie 

predmetov. Rozvíjať pozorovacie a porovnávacie schopnosti. Podporovať nápaditosť. 

Rozvíjať vytrvalosť pri zdĺhavom vyhotovení výrobku. Rozvoj obrazotvornosti. Rozvoj 

fantázie. 

 

Výkonový štandard 

 

Poznať vlastnosti materiálov a získať zručnosť pri práci s nimi.  

Dodrţiavať zásady bezpečnej práce s materiálom a pracovnými nástrojmi. 

Vedieť vytvoriť jednoduché funkčné elektrické obvody podľa návodu.  

Zaloţiť kútik ţivej prírody a vyuţívať ho na pestovateľské činnosti, pokusy.  

Poznať 10 druhov úţitkových rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plody.  

Osvojiť si základné pravidlá aranţovania a pouţitia pomocného materiálu. Rozvíjať tvorivosť 

ţiakov. 

Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie a pripraviť jednoduchý pokrm.  

Poznať význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry a zhotoviť produkt symbolizujúci túto 

tradíciu.  

Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli a vedieť urobiť jednoduchú údrţbu bicykla. 

 

5.Pedagogické stratégie 

Metódy a formy práce: riadený rozhovor, diskusia, vysvetľovanie, demonštrácia, manipulácia 

s predmetmi,  samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach, pokus, pozorovanie, 

didaktické hry, opakovanie a upevňovanie učiva. 

 

 

6.Učebné zdroje 

 

- ukáţkový materiál 

- magnetofón, PC, dataprojektor 



- obrázkový a fotografický materiál 

- prezentácie v Power Pointe 

- predmety dennej potreby 

- internet 

7. Hodnotenie 

 

Ţiaci sú hodnotení slovne v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy, ktoré schválilo MŠ  SR s platnosťou od 1.5.2011.  

 

 

 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Časový rozsach 
výučby 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín ročne  

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 
787/25 

Názov ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 
slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzelavací program pre 1. Stupeň 
základnej školy 

Stupeň vzdelavania ISCED I 

Dľžka štúdia 3 roky 
Forma štúdia denná 

Vyučovaci jazyk slovenský 

Vypracoval Gabriela Hertelová 

Školský rok 2018/2019 

 

 

 

1.Charakteristika predmetu.   

 

Pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní zahŕňa široké spektrum pracovných 

činností a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. 

Vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu 

s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Pracovné 

vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie 

o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa 

odlišuje od ostatných vyučovacích predmetov a je ich určitou protiváhou. Je to predmet 

zaloţený na tvorivej spolupráci ţiakov. 



  2.Rozvíjajúce ciele 

 

Kognitívne ciele  

Porozumieť základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky  

(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku  

primeranej úrovni. Poznať základné ţivotné potreby rastlín v rámci pestovateľských prác. 

Poznať základnú techniku v domácnosti a vedieť bezpečne s ňou manipulovať.  

 

Senzomotorické ciele  

Získať pracovné skúsenosti a zručnosti v kľúčových oblastiach techniky. Kriticky pouţívať 

informačné a komunikačné technické prostriedky. Získať pracovné zručnosti pri opracovaní 

technických materiálov. Nadobudnúť spôsobilosť v oblasti konštruovania počnúc plánovaním 

aţ  po prezentáciu produktu. Osvojiť si bezpečné vyuţívanie techniky v domácnosti. Poznať 

základné podmienky pre pestovanie a ošetrovanie základných druhov rastlín. Získať 

všeobecne vyuţiteľné pracovné skúsenosti. Vyuţívať vhodné pracovné prostriedky v beţnom 

ţivote. Naučiť sa pracovať v tíme. Poznať pravidlá bezpečnosti práce a poskytovania pomoci 

pri úraze. 

 

 

Socioafektívne ciele  

Poznať úlohy techniky v spoločnosti. Uvedomovať si vplyv techniky na náš ţivot v rôznych 

ţivotných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atď.). Bipolárne vnímať 

techniku (technika môţe pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie a ţivot). Rozvíjať mravné 

vedomia a konanie v súvislosti s vyuţitím techniky. Rozvíjať osobnostné vlastnosti. 

Uplatňovaniu tvorivosť a vlastné nápady. Vytvárať postoje k hodnotám vo vzťahu k práci 

človeka. Umoţniť ţiakom prostredníctvom pracovného vyučovania spoznať pocit 

zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. Rozvíjať morálne a vôľové  

vlastnosti (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku). Rozvíjať asertivitu pri presadzovaní vlastných názorov, 

postojov a citov. Rozvíjať autonómnu pozíciu človeka (sebarealizáciu, sebadôveru, 

sebavzdelávanie atď.).  

  

Kľúčové kompetencie 

Výchovné a vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie kľúčových kompetencií :  

Sociálne komunikačné kompetencie 

- ţiak dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- ţiaci si rozširujú slovnú zásobu v osvojovaných témach, sú vedení k samostatnému 

a sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej, bezproblémovej a bezkonfliktnej 

komunikácii 

- učiteľ učí ţiakov formulovať a obhajovať svoj názor, pomenovávať pozorované 

skutočnosti a zachycovať ich vo vlastných prejavoch, názoroch a výtvoroch 

 

Kompetencie učiť sa učiť  

- ţiak získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- ţiak na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

- učiteľ učí ţiakov vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a vyuţívať vo 

svojom učení a v iných činnostiach 



- učiteľ pomáha riešiť a triediť informácie podľa zvolených alebo zadaných kritérií a učí 

ţiakov, ako si správne zorganizovať čas 

-  učiteľ vedie ţiakov k prejavovaniu aktivity v individuálnom i skupinovom učení 

 

 

 

Kompetencie riešenia problémov 

- učiteľ pomáha ţiakom správne popísať problém a dôjsť k samostatným riešeniam 

a záverom 

- učiteľ u ţiakov rozvíja tvorivé myslenie – zadávaním problémových úloh 

- ţiaci sa učia v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc 

 

Osobné a občianske kompetencie 

- učiteľ vedie ţiakov k efektívnej spolupráci pri riešení problémov, k vzájomnému 

naslúchaniu, následnému hodnoteniu práce v skupine i medzi skupinami 

- ţiaci sa učia rešpektovať názory iných, prispievajú k diskusii 

- ţiak pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb 

- ţiaci sa učia ochotne prijímať nové nápady, prípadne sami prichádzajú s novými nápadmi 

a postupmi, diskutujú o nich, prispievajú k spoločnej práci 

 

Kompetencie pracovné 

- ţiaci sú vedení k utváraniu pracovných návykov v jednoduchej, samostatnej i tímovej 

činnosti 

- ţiak dokáţe samostatne pracovať s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

- učiteľ učí ţiakov pouţívať rôzne materiály a nástroje potrebné pri práci 

- učiteľ zohľadňuje súčasný stav  

 

 

3. Témy prostedníctvom ktorých rozvíjame kompetencie , obsah prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi   

 

Pri výbere a usporiadaní učiva boli rešpektované výchovno-vzdelávacie ciele pracovného 

vyučovania, súčasný trend vývoja technického vzdelávania vo svete, pedagogicko-

psychologické vekové osobitosti ţiakov a nadväznosť učiva na iné predmety, predovšetkým 

na prírodovedu. 

 

 

       Témy   pracovného   vyučovania 

a) Práca s odpadovým materiálom  

Technické poznatky. Prírodný a syntetický odpad vo vzťahu k ochrane prírody. Čo sú to 

emisie a ako ich moţno zniţovať. Vyuţitie odpadového materiálu z domácnosti pre ďalšie 

spracovanie. 

Príklady tém na rozhovor. Význam triedenia odpadkov. Vyhadzujeme s odpadkami aj pre 

výrobu cenné suroviny - skúsme ich zachrániť. Čo s odpadom, ktorý sa voľne v prírode 

nerozkladá. 

Pokusy a pozorovania. Príklad experimentu na rozloţiteľnosť odpadu: do väčšej ponoţky zo 

syntetického materiálu dáme odpadky rôzneho pôvodu (sklo, listy, vlnu, tégliky, ohryzok a 

pod.). Zapíšeme dátum a zoznam vecí v ponoţke. Zakopeme do zeme a označíme miesto. 

Asi po 3 mesiacoch ponoţku vyhrabeme a porovnávame jej obsah so zoznamom. 

Skúmame, čo zostalo, čo sa rozpadlo a z čoho zostali len zvyšky. 



Praktické činnosti. Podľa charakteru odpadového materiálu. V tomto prípade nejde o 

osvojenie predpísaných praktických činností, ale hlavným zámerom je redefinovať 

(rekonštruovať), t.j. zmeniť pôvodnú funkciu predmetu a pouţiť ho iným spôsobom na 

zhotovenie originálneho výrobku. 

Príklady výrobkov. Hračky, netypické postavičky, roboty, mimozemské bytosti a pod. 

Nástroje a pomôcky. Noţnice, nôţ, ihla, niť, lepidlo a i. Dôraz kladieme na hygienu a 

bezpečnosť pri práci. 

 

b) Práca s papierom a kartónom  

Technické poznatky. Prehĺbiť poznatky o výrobe papiera, vysvetliť pojmy celulóza a 

drevovina. Druhy papiera podľa stupňa vyglejenia. Rozdelenie papiera podľa plošnej 

hmotnosti. Ďalšie druhy papiera: baliaci biely a hnedý, hodvábny, krepový, sivá a vlnitá 

lepenka. 

Príklady tém na rozhovor. Lesy a ich význam pre človeka. Moţnosti pouţitia papiera a 

kartónu (doma, v obchode, v rôznych odvetviach priemyslu, v poľnohospodárstve a pod.). 

Pokusy z pozorovania. Porovnávanie vsiakavosti a savosti (vzlinavosti) papiera. Pozorovanie 

štruktúry papiera lupou. Experiment na dôkaz starnutia papiera. 

Praktické činnosti. Zvyšovanie náročnosti na pracovné činnosti: skladovanie, strihanie a 

lepenie papiera, prekladanie tenkého papiera a kartónu. Nové činnosti: čítanie náročnejších 

technických náčrtov, rezanie papiera a kartónu. 

Nástroje a pomôcky. Ceruzka, pravítko, noţnice, noţík, lepidlo, navlhčovač, handrička, 

šablóny, vzorový úţitkový predmet (výrobok). 

Príklady výrobkov. Priestorové modely, origamy, darčekové škatule, leporelá, obrázky 

prekrývaním pomocou hodvábneho papiera, ozdobný tanier, drak a iné predmety. 

 

Vo voliteľnom učive voľne nadväzovať na povinné učivo. 

 

 

 

c) Práca s textilom  

Technické poznatky. Ţiaci sa oboznámia s výrobou tkanín, princípom tkania (preväzovanie 

osnovy a útku). Pozorovaním štruktúry na vzorkách textílií sa oboznámia so základnými 

väzbami tkanín - plátnovou, keprovou (prípadne špeciálnymi väzbami vytvárajúcimi 

plošné vzory). 

Príklady tém na rozhovor. Ako by sme mohli utkať plátno. Ako tkali plátno naši predkovia. 

Práca priadky, tkáča. Ľan - jeho pestovanie a spracovanie. 

Pokusy a pozorovania. Ţiaci pozorujú štruktúru tkanín s rôznymi väzbami voľným okom aj 

pomocou lupy. Pozorujú hustotu usporiadania osnovných a útkovných priadzí. Po 

vytiahnutí priadze z osnovy a útku ţiaci pozorujú a porovnávajú ich hrúbku, tvar, pevnosť. 

Pri napruţovaní v smere osnovy a útku porovnávajú pruţnosť tkaniny. 

Praktické činnosti. Ţiaci sa naučia zošívať do jednoduchého chrbtového šva - k obrysu 

obkreslenému podľa strihu sa naučia zvoliť správnu šírku prídavku na zošitie - tzv. 

záloţky. Naučia sa šiť ďalšie úţitkové stehy: obrubovací (začistenie okrajov), zadný a 

perličkový (zošívanie). Naučia sa upraviť tkaninu podľa vytiahnutej priadze. 

Príklady výrobkov. Jednoduché odevy pre bábiky, vrecúška, puzdra, zástavky. 

Nástroje a pomôcky. Noţnice, ihla, špendlíky, lupa, mäkká ceruza, prípadne pastelka, priadze 

. 

 



Výkonový štandard                                               

Poznať vlastnosti materiálov a získať zručnosť pri práci s nimi.  

Dodrţiavať zásady bezpečnej práce s materiálom a pracovnými nástrojmi. 

Vedieť vytvoriť jednoduché funkčné elektrické obvody podľa návodu.  

Zaloţiť kútik ţivej prírody a vyuţívať ho na pestovateľské činnosti, pokusy.  

Poznať 10 druhov úţitkových rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plody.  

Osvojiť si základné pravidlá aranţovania a pouţitia pomocného materiálu. Rozvíjať tvorivosť 

ţiakov. 

Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie a pripraviť jednoduchý pokrm.  

Poznať význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry a zhotoviť produkt symbolizujúci túto 

tradíciu.  

Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli a vedieť urobiť jednoduchú údrţbu bicykla. 

 

 

 

Prierezové  témy: 

Enviromentálna výchova: 

 ochrana prírody 

 šetrenie surovinami 

 formovanie postoja k prírode 

 práca s prírodným materiálom 

 zásahy človeka do prírody 

 vyuţitie eko materiálu v minulosti a dnes 

 krása prírody 

 starostlivosť o zvieratá 

 prírodné materiály 

 zachráň našu planétu 

 urbanizácia v súčasnosti 

 zaobchádzanie s knihou 

 krása prebúdzajúcej sa prírody 

 chránené ţivočíchy 

 zaobchádzanie so školským majetkom 

 negatívne dôsledky na ţivot ľudí 

 chránené prírodné oblasti 

 fauna a flóra 



Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 správanie sa ľudí k sebe 

 pozorovať rodičov pri práci – klady 

 rodičia a ja 

 pomoc rodičov pri príprave 

 medziľudské vzťahy 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

 vedieť prezentovať svoj projekt 

Multikultúrna výchova:  

 dejiny národa 

 

Predmet Pracovné vyučovanie je prepojené s nasledujúcimi predmetmi: výtvarná výchova, 

hudobná výchova, matematika, informatika, slovenský jazyk. 

 

 

4. Poţiadavky na výstup: 

 

Vedieť zasadiť jednoduché kvety, určiť ich podmienky k rastu. 

Vedieť urobiť hydroponické a iné   pokusy  s rastlinami. Poznať vlasnosti papiera, vedieť 

z papiera vytvoriť rôzne  úţitkové predmety. Pripraviť  ozdoby, .vedieť vyzdobiť izbu na  

rôzne sviatky, tradície a zvyky. Poznať vlastnosti dreva, dokázať zostrojiť búdu pre vtáčiky. 

Vedieť orientovať sa v potravinách, vedieť uvariť jednoduché jedlá. 

Nadobudnúť poznatky o technických materiáloch.Vedieť vyuţívať materiál na zhotovovanie 

predmetov. Vedieť vyuţívať pozorovacie a porovnávacie schopnosti,  nápaditosť pri rôznych 

prácach s papierom ,drevom a iným materiálom.  Rozvíjať vytrvalosť pri zdĺhavom 

vyhotovení výrobku. Pri jednotlivých manuálnych prácach vyuţiť  obrazotvornosť,   fantáziu. 

     5.Metódy a formy práce 

 

Metódy a formy práce: riadený rozhovor, diskusia, vysvetľovanie, demonštrácia, manipulácia 

s predmetmi,  samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach, pokus, pozorovanie, 

didaktické hry, opakovanie a upevňovanie učiva. 

Slovo metóda pochádza z gréčtiny, kde methodos znamená cestu k niečomu. vo všeobecnej 

rovine je to spôsob, ktorým dosiahneme cieľ na základe zámernej a organizovanej činnosti. 

vyučovacia metóda nie je charakterizovaná len ako spôsob alebo cesta, ale ako vzájomná 

súčinnosť – učiva, učiteľa a ţiaka. Neexistuje univerzálna metóda a neexistuje ani univerzálne 

delenie vyučovacích metód. Dôleţité je, aby mal učiteľ prehľad o vyučovacích metódach, 

z ktorých môţe voliť, aby sa tvorivým spôsobom na vyučovanie čo najlepšie pripravil a tak čo 

najefektívnejšie dosiahol stanovené ciele. Kvalita vyučovacieho procesu a dosiahnutie 

vytýčených cieľov vo veľkej miere závisí od správne zvolenej vyučovacej metódy, ktorá je 

didakticky vhodne aplikovaná vo vyučovaní. vystihuje to jedno francúzske príslovie: Byť 



učiteľom sa nemá odváţiť ten, ktorý pozná len jednu pieseň. Preto si zlepšovanie učebného 

procesu vyţaduje neustále rozmýšľanie a tvorivé hľadanie nových vyučovacích metód, keďţe 

metódy zaloţené na tradícii, striktnosti, stereotype a príkazoch sú málo efektívne a 

zapríčiňujú malú aktivitu ţiakov. Aktivita ţiakov na vyučovaní sa zvyšuje, keď učiteľ 

neustále študuje, aktívne pristupuje k inovácii svojej práce, pozná čo najviac metód, 

experimentuje a hľadá najefektívnejšie spôsoby vyučovania. Ak majú vyučovacie metódy 

splniť očakávané poţiadavky, je potrebné rešpektovať tieto kritéria výberu metód vyučovania: 

 ✓ cieľ vyučovacej hodiny, 

✓ obsah učiva,  

✓ organizačnú forma vyučovania, 

✓ materiálno-technické vybavenie (pomôcky, pracovné náradie, technika, atď.), 

✓ predpoklady ţiakov (ich vek, intelekt a skúsenosti), 

✓ profesionálne a osobnostné predpoklady učiteľa.  

 

   

       6.Učebné zdroje 

 

- odborná literatúra 

- detské časopisy so šablónmi 

- ukáţkový materiál 

- magnetofón, PC, dataprojektor 

- obrázkový a fotografický materiál 

- prezentácie v Power Pointe 

- predmety dennej potreby 

- internet 

        7. Hodnotenie     

 

 Ţiaci sú hodnotení slovne v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy, ktoré schválilo MŠ  SR s platnosťou od 1.5.2011.  

Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné 

postavenie. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí duševná a manuálna činnosť. U 

ţiakov hodnotíme ako sa im podarilo zhotoviť rôzne jednoduché výrobky a úţitkové 

predmety. V samostatnom pracovnom procese sa formujú a hodnotia začiatočné i uţ 

nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky. 

 

 

 


