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1. Charakteristika predmetu Svet práce  

Predmet vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia 

a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja 

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným 

vedám, k prírodným zákonitostiam, umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a podporuje rozvoj jeho 

kreativity.  

Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných 

rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy pre ďalšie 

odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného 

prostredia.  

2. Ciele predmetu  

V tomto predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a ţivotnému prostrediu.  



V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  

 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany ţivotného prostredia  

 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, 

vytrvalosť, samostatnosť/  

 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia ţiaka  

 

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových  

 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení  

 osvojeniu si základov aranţovania a viazania kvetov  

 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín  

 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby ţivotného prostredia, pri 

pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných 

rastlín  

 získavanie pracovných zručností a návykov pouţívaním správneho náradia pri 

pestovaní okrasných rastlín  

 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Rozvoj kompetencie poznávacej (kognitívnej): 

 Rozvíjať osobné schopnosti ţiaka : sebarealizácia, sebauvedomovanie svojich 

schopností, predností a nedostatkov. Rozvíjať kreativitu.  

 Mať schopnosť zvládnuť proces učenia sa, rozvíjať ho na základe aktívnej pracovnej 

činnosti. Vedieť získavať poznatky z rôznych informač. zdrojov /encyklopédie, 

internet, odborné časopisy/. Moţnosť vyniknúť aj slabšie prospievajúcim ţiakom. 

 

komunikačnej: 

 Vytvárať a realizovať projekty pestovania rastlín pre osobné potreby, pre potreby 

školy, pre podnikateľské aktivity. 

 Zaujímať sa o experimentovanie, hľadať nové moţnosti sebarealizácie a zmysluplnej 

práce. Skrášľovať a spríjemňovať svoje prostredie.  

 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v tíme, 

 kooperovať, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia 

 

intrapersonálnej: 



 vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode. 

 

 

Rozvoj kompetencie poznávacej (kognitívnej):  
 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z meraní, 

 vyhľadávať informácie z technických tabuliek 

 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 kooperovať 

 

intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na ţivotné prostredie. 

 odhadnúť výslednú teplotu po výmene tepla, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu, 

 rozvíjať úroveň formálnych operácií, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

 

komunikačnej: 

 zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky, 

 

3. Obsah predmetu:  

 

Svet práce – v 7. roč. ZŠ  

 

Obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:  

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranţovanie rastlín  

 

Časový rozsah výučby:   1 hodiny / týţdeň 

       33 hodín / rok 

 

 

         Obsah predmetu Svet práce – v 8. ročníku ZŠ  

 

Obsah predmetu je rozdelený do 3 tematických celkov: 

1. Okrasné záhradníctvo  

2. Skalka  

3. Trávnik 

 

Časový rozsah výučby:   0,5 hodiny / týţdeň 

        16,5 hodín / rok 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi  : 

Osobnostný a sociálny rozvoj 



Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj v základnom vzdelávaní kladie dôraz na 

formatívne prvky, orientuje sa na subjekt i objekt, je praktická a má vyuţitie v beţnom ţivote. 

Reflektuje osobnosť ţiaka, jeho individuálne potreby a zvláštnosti. Jeho zmyslom je pomáhať 

kaţdému ţiakovi utvárať praktické ţivotné spôsobilosti/zručnosti. 

Špecifikom prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je, ţe učivom sa stáva sám ţiak, 

stáva sa ním konkrétna ţiakova skupina a stávajú sa ním situácie beţného ţivota. Jej zmyslom 

je pomáhať kaţdému ţiakovi hľadať vlastnú cestu k ţivotnej spokojnosti zaloţenej 

na dobrých vzťahoch k sebe samému i k ľuďom a k svetu. 

 

 

Multikultúrna výchova 
 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Multikultúrna výchova v základnom vzdelávaní umoţňuje ţiakom 

zoznamovať sa s rozmanitosťou rôznych kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Na pozadí tejto 

rozmanitosti si potom ţiaci môţu lepšie uvedomovať svoju vlastnú kultúrnu identitu, tradície 

a hodnoty. 

 

 

Environmentálna výchova 
 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Environmentálna výchova vedie jednotlivca k pochopeniu komplexnosti 

a zloţitosti vzťahov človeka a ţivotného prostredia, t.j. k pochopeniu nutnosti postupného 

prechodu k udrţateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za 

konanie spoločnosti a k poznávaniu významu zodpovednosti za konanie spoločnosti i kaţdého 

jednotlivca. Umoţňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi 

človekom a prostredím pri príjemnom poznávaní aktuálnych hľadísk ekologických, 

ekonomických, vedecko-technických, politických, občianskych, časových hľadísk /vzťahov 

k budúcnosti/, priestorových /súvislosti medzi lokálnymi, regionálnymi a globálnymi 

problémami/ i moţnosti rôznych variantov riešenia v záujme udrţateľnosti rozvoja ľudskej 

civilizácie, ţivotný štýl a hodnotovú orientáciu ţiakov. 

 

 

 

Mediálna výchova 
 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne poznatky 

a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá a komunikácia 

predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, záţitkov a poznatkov pre stále väčší okruh 

príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť 

a vyuţiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyţaduje stále väčšiu schopnosť 

spracovať, vyhodnotiť a vyuţiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú dôleţitým 

socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie 

ţivotného štýlu a na kvalitu ţivota vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami ponúkané, 

majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej i sociálnej realite 

a sú vytvárané s rôznymi /nepriznanými a teda potencionálne manipulatívnymi/ zámermi. 

Správne vyhodnotenie týchto informácií /správ/ z hľadiska zámeru ich vzniku /informovať, 



presvedčiť, manipulovať, zabávať/ a z hľadiska ich vzťahu k realite /vecná správnosť, logická 

argumentačná skladba, hodnotová platnosť/ vyţaduje značnú prípravu. 

 

Požadovaný výstup žiakov zo Svet práce v siedmom ročníku je zameraný na rozvíjanie 

funkčnej gramotnosti v oblastiach: 

 

prírodovedná gramotnosť - starostlivosť o ţivotné prostredie svojej triedy, školy, bydliska, 

obce 

mediálna gramotnosť - pracovať s IKT, vedieť vyhľadávať potrebné poznatky na internete 

globálne vzdelávanie - vedieť pracovať a vyhľadávať poznatky v Encyklopédiách 

 

Začlenenie prierezových tém: 

    7.ročník 
 

Ručné náradie 

prierezové témy 

 

VMR- správanie sa k blíţnym zodpovedne 

VLV- váţime si svoje okolie 

ENV – skrášľovanie ţivotného prostredia 

 
Hydroponické pestovanie rastlín 

 

Prierezové témy 

 

ENV – rozmanitosť rastlín 

VMR- správanie sa k blíţnym zodpovedne 

VLV- váţime si svoje okolie 

OSR-vedieť vytvárať hodnoty a váţiť si produkty svojej práce. 
 

Viazačstvo a aranžovanie kvetov 

 

Prierezové témy 

 

VMR- správanie sa k blíţnym zodpovedne 

ENV – rozmanitosť rastlín  

VLV- váţime si svoje okolie 

 
Výber a úprava materiálu 

Prierezové témy 

VMR- správanie sa k blíţnym zodpovedne 

VLV- váţime si svoje okolie         

ENV – skrášľovanie ţivotného prostredia 
 

ENV – rozmanitosť rastlín                                                                                                  

 

          8.ročník 



 

Okrasné záhradníctvo 

 
Prierezové témy 

 

ENV-skrášľovanie ţivotného prostredia 

OSR-vedieť vytvárať hodnoty a váţiť si produkty svojej práce. 

BIO- rozmanitosť rastlín   

SJL-správne písomné aj ústne vyjadrovanie 

 

Skalka 

Prierezové témy 

 

OSR-Vedieť vytvárať hodnoty a váţiť si produkty svojej práce. 

ENV-skrášľovanie ţivotného prostredia 

BIO- rozmanitosť rastlín   

SJL- správne písomné aj ústne vyjadrovanie 

 

Trávnik 

SJL-správne písomné aj ústne vyjadrovanie 

BIO-Poznať sposob pestovania trávnikov 

OSR-Vedieť vytvárať hodnoty a váţiť si produkty svojej práce. 
ENV -Rozvíjať poznanie, ţe produktívna práca je základom pekného ţivotného prostredia 
  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Predmet Svet práce má úzke medzipredmetové vzťahy s :  

 

− biológiou - napr. poznať okrasné rastliny a ich podmienky pre rast,  

− chémiou - pripraviť správne koncentráciu roztokov, hnojív, pesticídov a ţivného roztoku 

pre hydropóniu,  

− geografiou - poznať pôvod okrasných rastlín a vegetačné pásma ich výskytu,  

− informatikou – pomáha vyberať, triediť informácie o okrasnom sadovníctve,  

− výtvarnou výchovou – estetické a umelecké stvárnenie ţivotného prostredia,  

− telesnou výchovou - pohyb a práca v teréne zvyšujú fyzickú zdatnosť, ale aj naopak fyzická 

zdatnosť je potrebná pre prácu v teréne. 

 

 

4. Požiadavky na výstup 

 

Svet práce pre 7. ročník:  

 

tematický celok obsahový štandard výkonový štandard 

Náradie a pomôcky 

Základné ručné náradie, náradie na 

spracovanie pôdy, pomôcky pri 

pestovaní rastlín.  

Definovať funkciu a spôsob pouţitia 

základných druhov náradia a pomôcok. 

Pouţívať základné ručné náradie a iné 



pomôcky. Pri pestovaní črepníkových rastlín 

poznať náradie na základné spracovanie a 

ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy.  

Kvetinárstvo 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín, 

črepníkové rastliny, praktická činnosť.  

Pomenovať význam okrasných rastlín, ich 

vplyv na náš ţivot a prostredie. Poznať 

rozdelenie okrasných rastlín. Odborne 

pomenovať črepníkové rastliny, vedieť ich 

pestovať, ošetrovať a rozmnoţovať. Poznať 

ich nároky na stanovište, vyuţívať pracovné 

prostredie a udrţiavať poriadok počas práce, 

dodrţiavať bezpečnosť pri práci a hygienické 

zásady.  

Hydroponické 

pestovanie rastlín 

Hydropónia, hydroponické pestovanie 

rastlín.  

Definovať pojem hydropónia, poznať potreby 

na hydropóniu, vedieť uviesť výhody 

takéhoto  pestovania rastlín, vybrať si rastlinu 

na hydroponické pestovanie, pestovať ju v 

ţivnom roztoku.  

Viazačstvo a 

aranţovanie rastlín 

Základy aranţovania a väzby kvetov, 

výber a úprava materiálu, návšteva 

aranţérskej výstavy. 

Poznať základné pravidlá aranţovania a väzby 

kvetov, definovať vhodný materiál, úpravu 

rastlín a ostatného materiálu, získané 

vedomosti uplatniť pri vytváraní jesenného, 

vianočného a jarného aranţovania. 

 

 

 

 

 

 

 

Svet práce pre 8. ročník:  

 

tematický celok obsahový štandard výkonový štandard 

Okrasné 

záhradníctvo 

Okrasné rastliny - ich rozdelenie 

a význam. Okrasné dreviny – ich 

rozdelenie na ihličnaté, listnaté, 

opadavé, vţdyzelené, stromy a kry. 

Pestovanie, ošetrovanie 

a rozmnoţovanie okrasných drevín. 

Okrasné kvetiny - ich rozdelenie na 

jednoročné, dvojročné, trvalky, 

cibuľové a hľuznaté kvetiny. 

Pestovanie, rýchlenie a rozmnoţovanie 

okrasných kvetín. Praktická činnosť- 
príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie 

okrasných rastlín.  

Poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín  a ich 

typických   

zástupcov.  Vedieť rozmnoţovať okrasné rastliny 

– vegetatívne aj generatívne, poznať poţiadavky 

jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich 

dopestovať a ošetrovať.  Pestovaním rastlín 

prispieť k osvojeniu si  jednotlivých 

pestovateľských postupov. Vedieť vybrať vhodné 

okrasné rastliny  na určené miesto.   



Skalka 

Príprava skalničkového záhona. Výber 

vhodného miesta na skalku, základné 

pravidlá pri jeho vytváraní. Pestovanie 

okrasných rastlín v skalke.  

Okrasné rastliny vhodné do skalky, 

poznávanie, pomenovanie, zásady ich 

pestovania a ošetrovania. Praktická 

činnosť - získať zručnosti pri 

ošetrovaní trvalých skalničiek. 

Vedieť vyuţiť všetky doterajšie vedomosti a 

zručnosti  pri výstavbe  a zakladaní skalky, 

vysadené rastliny  poznať,  vedieť ošetrovať 

a pestovať.  

Trávnik 

Zakladanie trávnika. Príprava 

pozemku, vyčistenie terénu, príprava 

pôdy, sejba. Ošetrovanie trávnika, jeho 

zalievanie, kosenie, hrabanie,  hnojenie 

a odburiňovanie. 

Poznať základné pravidlá zakladania 

trávnika, poznať základné druhy tráv.  Vedieť    

ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s 

náradím, bezpečnosť pri  práci.  

 

5. Stratégie - metódy a formy práce  
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií 

ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a 

osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

 

Metódy práce:  

- motivačné ( motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné 

(rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie, manipulácia s 

predmetmi, inštruktáţ ); problémové metódy (projektová); praktické aktivity , práca s knihou 

a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; 

aktivizujúce (diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania).  

 
Formy práce: 

- frontálna výučba, individuálna práca ţiakov, skupinová práca ţiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové 

vyučovanie, diferencované vyučovanie. 
 

 

6. Učebné zdroje  
 

Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet práce sú: učebnica, odborné časopisy, encyklopédie, 

odborná literatúra, rastlinný materiál.  

Vyuţitie PC, internetu, prezentácii aj vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (články 

vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranţmány....,) .  

 

7. Hodnotenie predmetu Svet práce:   

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  



 

 
 
Hodnotiť sa budú:  
 

- teoretická časť, 
- praktická časť, 
- projekt, 
- samostatná práca, 
- práca s knihou, 
- aktivita. 

kritériá hodnotenia:   100% - 90%    výborný (1) 

                                 89% - 75%     chválitebný (2) 

                                 74% - 50%     dobrý (3) 

                                 49% - 30%     dostatočný (4) 

                                 29% - 0%       nedostatočný (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Svet práce

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce

Časový rozsah výučby 0,5 hodín týţdenne, spolu 16,5 hodín

Ročník siedmy

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Stupeň vzdelania ISCED 2

Dĺžka štúdia 2 roky

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský  
 

 

 
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
Predmet vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia  

a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja  

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k  

prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a podporuje  

rozvoj jeho kreativity.  

Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných  

rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy pre ďalšie  

odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného  

prostredia.  

2. Ciele učebného predmetu  
V tomto predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a  

kladnému vzťahu k prírode a ţivotnému prostrediu.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany ţivotného prostredia  

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili  

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa,  

vytrvalosť, samostatnosť/  

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia ţiaka  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových  

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení  

- osvojeniu si základov aranţovania a viazania kvetov  

- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín  

- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných  

priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách,  

terasách, balkónoch/, zakladaniu trávnika a jeho údrţba, výsadbe okrasných drevín a ich  

ošetrovaní  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby ţivotného prostredia, 



pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín  

- získavanie pracovných zručností a návykov pouţívaním správneho náradia pri pestovaní  

okrasných rastlín  

3. Obsah učebného predmetu  
Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – 

interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné 

štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného prostredia.  

Obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:  

1. Náradie a pomôcky 3 hod.  

2. Kvetinárstvo 7,5 hod.  

3. Hydroponické pestovanie rastlín 3 hod.  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 3 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vzdelávacie štandardy,  prierezové témy a prepojenie s jednotlivými predmetmi  

Osobnostný a sociálny rozvoj 
rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby 
žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal 
sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, dvoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si 
sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 
sebavzdelávanie. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale uplatňujeme ju aj v 
náukových predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, 
hier  a iných interaktívnych metód. 
 
Environmentálna výchova 
sa prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov prírodoveda, pracovné 
vyučovanie, Environmentálna výchovasa prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do 
predmetov prírodoveda, pracovné vyučovanie,výtvarná výchova a etická výchova. 
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností 
nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom 
okolí ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. 
Dôležité je, aby činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať 
kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 
 
Mediálna výchova 
Žiaci už vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených – 
rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač ,žiaci by mai získať vedomosti ale aj 
zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami. 
Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, informatickávýchovaprírodoveda, 
biológia, informatika. 
 
Multikultúrna výchova 
je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa 
v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu 
s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. 
Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova, geografia, výtvarná 
výchova, hudobná výchova, etická výchova . 
 
Ochrana života človeka a zdravia (OŽZ) 
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, 
tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 
zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 
cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 
organizmu na fyzickú a psychickú  záťaž. 
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, 
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje 
schopnosti,spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký 
produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a 
metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v 
mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy.Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj 
verbálne s použitím informačných a komunikačnýchtechn  
 

 



Tematický  

celok  

Počet 

hoín 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  

Náradie a 

pomôcky  

    3 Základné ručné náradie  

Poznať a vedieť pouţívať  

základné ručné náradie:  

vysadzovacia lopatka,  

vysadzovací kolík,  

prepichovací kolík, záhradnícke  

noţnice, malé hrabličky, malá  

lopatka atď.  

Náradie na spracovanie pôdy  

Poznať a vedieť pouţívať  

náradie na spracovanie pôdy,  

kyprenie pôdy: rýľ, motyka,  

hrable, rycie vidly atď.  

Pomôcky pri pestovaní  

rastlín  

Poznať materiál a pomôcky pre  

hydroponické pestovanie  

rastlín, kanvy na zalievanie,  

rozprašovače atď.  

Ţiak pozná funkciu 

a spôsob  

pouţitia základných 

druhov  

náradia a pomôcok.  

Ţiak vie pouţívať 

základné  

ručné náradie a iné 

pomôcky  

pri pestovaní 

črepníkových  

rastlín,  

Ţiak pozná náradie 

na základné 

spracovanie  

a ošetrovanie pôdy 

počas  

vegetácie pôdy.  

OČaZ  

OaSR  

ENV  

Kvetinárstvo  7,5 Význam a rozdelenie  

okrasných rastlín  

Význam okrasných rastlín z  

hľadiska tvorby a estetizácie  

ţivotného prostredia,  

rozdelenie okrasných rastlín.  

Črepníkové rastliny  

Charakteristika črepníkových 

rastlín, rozdelenie. Poznávanie  

jednotlivých druhov  

črepníkových rastlín.  

Pestovanie ošetrovanie a  

Rozmnoţovanie črepníkových  

rastlín. Nároky črepníkových  

rastlín na ţivotné podmienky.  

Praktickou činnosťou získať  

zručnosti pri presádzaní a  

ošetrovaní črepníkových rastlín  

a pri ich rozmnoţovaní,  

pestovaní a ošetrovaní.  

Ţiak pozná význam 

okrasných rastlín, 

ich vplyv na náš 

ţivot a ţivotné 

prostredie.  

Ţiak pozná 

rozdelenie 

okrasných rastlín.  

Ţiak pozná a 

odborne pomenovať  

črepníkové rastliny.  

Ţiak vie pestovať, 

ošetrovať a 

rozmnoţovať 

črepníkové  

rastliny, poznať ich 

nároky na 

stanovište.  

Ţiak vie vyuţívať  

pracovné prostredie 

a  

udrţiavať poriadok 

počas  

práce, dodrţiavať 

bezpečnosť pri práci 

a hygienické zásady  

OaSR  

MEV  

TPaPZ  

 
     

Hydroponické 

pestovanie  

rastlín  

 3 Hydropónia  

Čo je hydropónia, potreby na  

hydropóniu: nádoby, substrát,  

ţivný roztok, vhodné  

črepníkové rastliny.  

Hydroponické pestovanie  

rastlín  

Praktickou činnosťou získať  

zručnosti pri pestovaní rastlín a  

osvojiť si základný postup  

pestovania.  

Ţiak pozná pojem 

hydropónia, potreby 

na hydropóniu.  

Ţiak pozná výhody  

hydroponického 

pestovania rastlín.  

Ţiak vie zvoliť 

rastlinu na 

hydroponické 

pestovanie a vie ju 

pestovať v ţivnom 

OaSR  

ENV  

TPaPZ  



roztoku.  

Viazačstvo a 

aranžovanie  

rastlín  

  3 Základy aranţovania a väzby kvetov 

Význam aranţovania a väzby kvetov, 

pomôcky na aranţovanie  

Výber a úprava materiálu Výber a 

úprava rastlinného  

materiálu, voľba nádoby, zber a 

sušenie rastlín na aranţovanie, 

ošetrovanie  

rezaných kvetov, príprava  

rastlinného materiálu na  

aranţovanie.  

Praktickou činnosťou získať  

zručnosť pri viazaní a  

aranţovaní rastlín.  

Ţiak pozná základné 

pravidlá aranţovania 

a väzby kvetov.  

Ţiak pozná vhodný 

materiál, úpravu 

rastlín a ostatného 

materiálu.  

Získané vedomosti  

vie ţiak uplatniť pri 

vytváraní jesenného, 

vianočného a jarného 

aranţovania. Ţiak vie 

hodnotiť výber 

materiálu a výsledok 

 vlastnej práce.  

OaSR  

ENV  

TPaPZ  

5. Metódy a formy práce 
Formy práce:- frontálna výučba, individuálna práca ţiakov, skupinová práca ţiakov, práca vo 

dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie. výkladová metóda Na precvičovanie a spätnú 

väzbu pouţijeme metódu precvičovania formou pracovných listov v tlačenej alebo elektronickej 

podobe. 

    Pre nadobúdanie praktických zručností - projektová metóda alebo problémové vyučovanie  

 

6. Učebné zdroje  
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, odborné 

časopisy, encyklopédie, odborná literatúra, rastlinný materiál.  

Vyuţitie PC, internetu, prezentácii aj vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (články 

vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranţmány....,) .  

7. Hodnotenie predmetu  
Predmet svet práce v 7. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy č.22/2011, 

platnosťou od 1.mája 2011 v sekcii Školský vzdelávací program.  

Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny 

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotiace portfólio:  
Hodnotí sa:  

Teória, praktická časť, projekt, samostatná práca, aktivita.  

  

 Rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským  

vzdelávacím programom. 


