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1.   Charakteristika predmetu: 

Oblasť Človek a svet prácezahrňuje  široké spektrum pracovných činností a technológií, 
vedie žiakov k získaniu základných užívateľských  zručností v rôznych oblastiach ľudskej  
činnosti a prispieva k vytváraniu  životnej a profesijnej  orientácie žiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných 
situácií, v ktorých  žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v 
jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné  návyky a 
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v 
ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 
určitou protiváhou. Je založená na tvorivej  spolupráci žiakov.  

Miesto realizácie: Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede, učebni informatiky, 
odbornej učebni technickej výchovy – dielni, na školskom dvore a v blízkom okolí školy. 
 
2.   Ciele predmetu:  

Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom 
je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce 
(napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na 



zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali 
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, 
hospodárnosti a spoločenského významu. 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite 
a kladnému vzťahu k prírode a práci 
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: 
 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 žiaka. 
V rovine vedomostí predmet smeruje k: 
 poznávaniu súvislostí  medzi  technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou; 
 osvojeniu si poznatkov  o jednoduchých strojoch a prevodoch; 
 osvojeniu si poznatkov o mechanizačných prostriedkoch. 
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 
 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri 

vytváraní jednoduchých strojov a prevodov. 
 získavanie pracovných zručností a návykov  pri používaní mechanizačných prostriedkov. 
 
Kompetencie žiaka 
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 
tým, že vede žiakov k: 
1.   Kladnému vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. 
2.   Osvojeniu pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii 
a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v 
bežnom živote. 
3.   Vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných 
nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku. 
4.   Autentickému poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a 
hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu. 
5.   Chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k 
rozvíjaniu podnikateľského myslenia. 
6.   Orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu 
vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu. 
7.   K rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a 
produktov.  

Pracovné kompetencie žiaka 
 Používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, 

plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky. 
 Pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia 
druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt. 

 Využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 
vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom  
svojom vzdelávaní a profesionálnom raste. 



 
 
 
3. Obsah predmetu 
 
7.ročník (1h týždenne/ 33h ročne) 
 
I. Človek a technika 
II. Grafická komunikácia 
III.Materiály a technológie 
 
8.ročník ( 0.5 h týždenne / 16.5 h ročne ) 
 
IV. Elektrická energia 
V. Technika – domácnosť – bezpečnosť 
 
 
 
4. Požiadavky na výstup 
 
7.ročník 
 

I. Človek a technika 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť techniky tak, aby  žiaci poznali súhrn 
materiálnych prostriedkov, hlavne výrobných nástrojov, strojov, ako aj spôsoby ich používania v 
procese výroby. V širšom zmysle spoznajú históriu techniky na Slovensku a známych vynálezcov  
Slovenka.  

TEMATICKÝ CELOK /                                          
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE 

UČIVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO 
ŽIAK VIE) 

PRIEREZOVÉ TÉMY 



I. Človek a technika 
Pravidlá správania sa v 
školskej dielenskej učebni a v 
technickom prostredí 
Technika. 
Vzťahy medzi technikou 
a prírodou.  
Vzťahy medzi technikou a 
spoločnosťou s využitím 
osobných skúseností. 
Slovenskí vynálezci 
História techniky všeobecne 
a na Slovensku.  
Človek – príroda – 
spoločnosť – technika a ich 
vzťahy.  
História techniky – človek 
tvorca techniky.  
Vznik výrobku, cesta: 
myšlienka – konštrukcia – 
výroba – využitie. 

 
Vedieť vysvetliť pojem technika, 
technické prostredie a technické 
dielo ako produkt ľudskej 
činnosti. 
Vedieť vymenovať pozitívne a 
negatívne dôsledky techniky. 
Oboznámiť sa s 
najvýznamnejšími objavmi a 
vynálezmi 18. – 20. storočia. 
Oboznámiť sa s poznatkami 
histórie na Slovensku a so 
slovenskými vynálezcami. 
Vedieť vysvetliť pojem 
technologický postup a opísať 
všeobecne cestu vzniku výrobku. 

 
TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti; 
OSR - Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 
ENV - Environmentálna výchova; 
DOV – Dopravná výchova; 
MUV - Multikultúrna výchova 

 

II. Grafická komunikácia 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť grafickej komunikácie tak, aby žiaci získali 
základy technického myslenia, zobrazovania, kreslenia ako aj čítania technických výkresov a prakticky 
ich zrealizovali pomocou PC. 

TEMATICKÝ CELOK /                                          
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE 

UČIVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO 
ŽIAK VIE) 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

II. Grafická komunikácia 
Základy navrhovateľskej 
činnosti – technické tvorivé 
myslenie. 
Základy technickej 
komunikácie –   
zobrazovanie, technický náčrt 
– kreslenie, technický výkres – 
čítanie. 
Počítač a technické kreslenie 
(softvéry  
na kreslenie). 
Počítač a Internet pri 
konštruovaní, napr.   
projekty „Búdka pre vtáčika“, 
„Stojanna CD“. 

Vedieť realizovať drobný projekt 
(zhotoviť technický náčrt, vybrať 
vhodný materiál, zvoliť 
konštrukčné riešenia a spoje, 
navrhnúť technológie). 
Poznať proces vzniku 
technického produktu.  
Mať schopnosti vytvárať a 
realizovať technické myšlienky 
pre vlastné potreby pre potreby 
školy, pre komerčné aktivity a 
pod. 

 
TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti; 
OSR - Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 
ENV - Environmentálna 
výchova; 
DOV – Dopravná výchova; 
MUV - Multikultúrna výchova 

 

III. Materiály a technológie 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť materiálov a technológií tak, aby žiaci v 
primeranej forme získali dostatočné množstvo poznatkov o technických materiáloch (drevo, kov, 



plast), ich ručnom spracovaní a praktických zručností pri práci s nimi. 

TEMATICKÝ CELOK /                                          
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE 

UČIVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK 
VIE) 

HODNOTY A POSTOJE ŽIAKA 

3. Materiály a technológie 
Hlavné druhy technických 
materiálov, ich základné 
vlastnosti a využitie.  
Základné technologické 
postupy pri spracovaní 
technických materiálov, 
zodpovedajúce náradie a 
pomôcky na ich ručné 
opracovanie. 
Základné technické materiály 
– drevo, kovy, plasty – 
polotovary.  
Základy jednoduchého – 
ručného obrábania 
technických materiálov.  

Poznať základné druhy 
technických materiálov. 
Vedieť správne preniesť tvar a 
rozmery predmetu z výkresu na 
opracúvaný materiál, správne 
voliť meradlá a pomôcky na 
obrysovanie. 
Vedieť pracovať podľa 
jednoduchého technologického 
postupu a technického výkresu. 

 
TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti; 
OSR - Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 
ENV - Environmentálna 
výchova; 
DOV – Dopravná výchova; 
MUV - Multikultúrna výchova 
 
 
 

 

 
 
8.ročník 
 

IV. Elektrická energia 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť elektrickej energie tak, aby žiaci v primeranej 
forme získali dostatočné množstvo poznatkov o zdrojoch elektrickej energie, o ich využití poznajúc 
pritom zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky elektrického prúdu na ľudský 
organizmus.  

TEMATICKÝ CELOK /                                          
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE 

UČIVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK 
VIE) 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

2. Grafická komunikácia 
Schémy elektrických zapojení a 
jednoduché elektrotechnické 
práce.  
Práca s elektrotechnickou 
stavebnicou pre  
základné školy a práce 
súvisiace s technológiou 
montáže v elektrotechnike, 
pričom spoznajú a pracujú s 
elektromontážnym 
materiálom.  
Pravidlá bezpečnej práce s 
elektrickým prúdom a  
poskytovanie prvej pomoci.  
Výroba, rozvod a zdroje 
elektrickej energie.  

Poznať základné batériové zdroje 
elektrickej energie a akumulátory 
(primárne a sekundárne, 
elektromechanické - suché a 
mokré, elektrické - kyslé a 
alkalické).  
Vedieť čítať jednoduché elektrické 
značky schémy a zapojenia) a 
vedieť na elektrotechnickej 
stavebnici pre ZŠ zapájať 
jednoduché elektrické obvody.  
Poznať základný elektroinštalačný 
materiál, jeho funkciu a použitie 
(spínače, vidlice, zásuvky, 
žiarovkové objímky, poistky a 
ističe).  
Oboznámiť sa s používaním 

 
TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti; 
OSR - Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 
ENV - Environmentálna 
výchova; 
DOV – Dopravná výchova; 
MUV - Multikultúrna výchova 



Základný elektroinštalačný 
materiál.  
Jednoduché elektrické obvody.  
Práca s elektromontážnym 
materiálom  
a stavebnicou.  
Základné elektrické spotrebiče.  
Domová inštalácia elektrického 
prúdu.  
Výpočet spotreby elektrickej 
energie.  
Moderné elektrické 
spotrebiče.  

žiarovkovej skúšačky.  
Poznať funkciu a oboznámiť sa s 
hlavnými parametrami a so 
správnym  
používaním základných 
elektrických spotrebičov pre 
domácnosť.  
Vedieť opísať výrobu a rozvod 
elektrickej energie a poznať 
ekologické aspekty výroby 
elektrickej energie.  
Poznať význam elektromeru a 
oboznámiť sa s príkladmi výpočtu 
spotreby elektrickej energie.  
Oboznámiť sa s modernými 
elektrickými spotrebičmi  
v domácnosti.  
Poznať pravidlá bezpečnej práce s 
elektrickým prúdom a vedieť 
poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom.  

 
 
 

V. Technika – domácnosť – bezpečnosť 

V tomto novozavedenom tematickom celku je obsah učiva zameraný na základné informácie v oblasti 
bytovej inštalácie - kúrenie, rozvod studenej a teplej vody, celkove na domácnosť a úsporu energie, 
ekologické aspekty a malú údržbu v domácnosti.  

TEMATICKÝ CELOK /                                          
OBSAHOVÉ VYMEDZENIE 

UČIVA 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK 
VIE) 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 
Žiaci sa oboznámia so 
systémom, základmi 
konštrukcie a údržby 
jednotlivých prvkov bytovej 
inštalácie.  
Naučia sa ekonomicky a 
ekologicky hodnotiť 
jednotlivé systémy.  
Kúrenie v domácnosti, 
centrálne, ústredné, lokálne.  
Rozvod studenej a teplej 
vody. Šetrenie vodou a 
teplom v domácnosti.  
Konštrukcia kotla a princíp 
spaľovania vo vykurovacích 
zariadeniach.  
Výpočet spotreby energie na 
kúrenie.  

Oboznámiť sa so systémom 
ústredného kúrenia v bytoch a 
jeho funkciou.  
Vedieť popísať systém rozvodu 
studenej a teplej vody v byte.  
Poznať zloženie a funkciu 
vodovodného kohútika  
a jednoduchej vodovodnej 
batérie.  
Oboznámiť sa s opravou 
splachovača WC.  
Poznať možnosti šetrenia teplom 
a teplou vodou a zároveň 
spôsoby. zamedzenia úniku tepla 
- spôsoby zateplenia okien a 
dverí.  
Vedieť popísať princíp spaľovania 
vo vykurovacích zariadeniach – 
ústredného kúrenia.  

 
TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti; 
OSR - Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 
ENV - Environmentálna 
výchova; 
DOV – Dopravná výchova; 
MUV - Multikultúrna výchova 
 



Konštrukcia vodovodného 
kohútika alebo batérie - 
demontáž, oprava, montáž.  

Poznať výpočet spotreby energie 
na kúrenie.  
Ovládať opravu netesnosti 
vodovodného kohútika (batérie) 
výmenou tesnenia, frézovaním 
sediel alebo výmenou vložiek 
ventilov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Metódy a formy práce, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 
 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 
I.     Človek a technika 
II. Grafická komunikácia 
III. Materiály a technológie 
IV. Elektrická  energia 
V. Technika – domácnosť. – 

bezpečnosť 

 
Informačnoreceptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 
a pozorovanie 
Práca s PC a CD nosičmi 
 

 
Prierezové témy: 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné prierezové témy: 
Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie 

TBZ - Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 

 Naučiť sa zdokonaľovať schopnosti týkajúcich sa spolupráce 
a komunikácie v tíme v rôznych situáciách. 

 Učiť sa porozumieť sebe samému a druhým, zvládať vlastné 
správanie, prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov 
v triede aj mimo ňu. 

 Rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu 
príslušné vedomosti, utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre 
spoluprácu, získať základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých 
situácií a osvojovať si študijné zručnosti. 

OSR - Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 Rozvíjať evolúciu (proces) ľudského správania sa, komunikáciu 
človeka s prírodou, sebareguláciu konania ako základný ekologický 
princíp. 

 Pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej 



spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch k sebe samému, 
k spolužiakom, k vyučujúcim ale aj k prírode a k svetu. 

 V témach reflektujúcich fyzickú stránku človeka rozvíjať sociálne 
vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v bežných aj vypätých 
situáciách. 

ENV - Environmentálna 
výchova 

  Rozvíjať  pracovné aktivity v prospech životného prostredia. 
 Spoznávať význam a role rôznych profesií vo vzťahu k životnému 

prostrediu. 
DOV – Dopravná 
výchova 

 Naučiť žiakov pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z 
hľadiska bezpečnosti. 

 Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre 
bezpečnú jazdu v cestnej premávke. 

MUV - Multikultúrna 
výchova 

 Poznávať vlastnú kultúru a porozumieť odlišným kultúram. 
 Upozorniť na využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska 

časového i priestorového. 

 
Medzipredmetové vzťahy: 
 
Matematika: Geometria a meranie, presné rysovanie, výpočty, riešenie úloh 
Slovenský jazyk a literatúra: práca s textom 
Dejepis: vynálezcovia ( Newton, Watt, Archimedes,...)   
Fyzika: slovenskí vynálezcovia,jednoduché stroje (páka, kladka..), meradlá – pravítko, meter, 
posuvné meradlo, práca s jednotkami dĺžky. 
Biológia: prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom, bleskom, ošetrenie krvácania, reznej 
rany.Informatika: práca s PC. 
 
6. Učebné zdroje: 

 Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú tieto učebné zdroje: 

-  odborná literatúra 
-  internet 
-  odborné časopisy 
-  metodiky,  
-  videonahrávky,  
-  fotodokumentácia, internet,  
-  knihy 

7. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov: 
 
Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011na 

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) 

                                  54% - 30%     dostatočný (4) 

                                  29% - 0%       nedostatočný (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Technika

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  
Učebný predmet technika zahrňuje 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. Koncepcia učebného predmetu technika vychádza 

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

činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Učebný predmet technika sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné 

vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. 

Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci 

ţiakov  

2. Ciele učebného predmetu  
 

V tomto učebnom predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností a kreativite. 

Súčasťou cieľa primárneho vzdelávania je pripraviť ţiakov na samostatnú prácu i prácu v skupine  

V rovine vedomostí smeruje k:  
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky  

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

primeranej úrovni  

- poznanie základných ţivotných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác  

- poznanie základnej techniky v domácnosti a bezpečná manipulácia s ňou  

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:  
- získavaniu pracovných skúseností a zručnosti v kľúčových oblastiach techniky  

- spôsobilosť kriticky pouţívať informačné a komunikačné technické prostriedky  

- získanie pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov  

- spôsobilosť v oblasti konštruovania počnúc plánovaním aţ po prezentáciu produktu  

- osvojiť si bezpečne vyuţívanie techniky v domácnosti  

- bezpečne sa správať v doprave  

- pestovať a ošetrovať základné druhy rastlín  

- získavaniu všeobecne vyuţívateľných pracovných skúseností  

- vyuţívanie vhodných pracovných prostriedkov v beţnom ţivote  

- poznať pravidlá bezpečnosti práce a vedieť poskytnúť pomoc pri úraze 



Kompetencie žiaka  

Všeobecné kompetencie:  

1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  

2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť  

a vyjadrovať vlastný názor,  

3. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  

4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť,  

Pracovné kompetencie:  
pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky  

pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 

ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt  

vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o ďalšom svojom 

vzdelávaní a profesionálnom raste  

orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské 

myslenie  

 

3. Obsah učebného predmetu  
Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:  

1. Človek a technika 3 hod.  

2. Grafická komunikácia 5 hod.  

3. Materiály a technológie 8,5 hod.  

 

Prierezové témy s prepojením na iné predmety: 

 

 

Źiak má schopnosť vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby, pre 

potreby školy, pre komerčné aktivity.. Vyuţíva IKT pri tvorbe projektov. Oboznamuje sa 

s ochranou ţivotného prostredia/ENV/, učí sa zachovávať čistotu okolia školy. Pri tvorbe 

projektov vyuţíva poznatky z geometrie, chémie/TPaPZ/. Spája teóriu a prax v školskej 

dielni, dbá na bezpečnosť pri práci /OČaZ/, na hygienické návyky po vyučovacej hodine, 

rozširuje svoj osobnostný a sociálny rozvoj, pomáha spoluţiakom/MV/.  

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk informatická výchova, matematika, výtvarná 

výchova. 
 
  

Tematický  

celok  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Časová dotácia  

Človek a technika  Ţiaci sa v tomto 

tematickom celku 

oboznámia s pojmom 

technika, spoznajú 

vzťahy medzi 

technikou a prírodou, 

technikou a 

spoločnosťou s 

vyuţitím osobných 

skúseností. Získajú 

základné informácie o 

Ţiak vie:  

- vysvetliť pojem 

technika, technické 

prostredie a technické 

dielo ako produkt 

ľudskej činnosti.  

- vymenovať pozitívne 

a negatívne dôsledky 

techniky. Ţiak je 

oboznámený s 

najvýznamnejšími 

OČaZ  

OaSR  

ENV  

3  



slovenských 

vynálezoch a histórii  

techniky všeobecne a 

na Slovensku.  

Človek – príroda – 

spoločnosť – technika 

a ich vzťahy. História 

techniky – človek 

tvorca techniky. Vznik 

výrobku, cesta: 

myšlienka – 

konštrukcia – výroba – 

vyuţitie.  

objavmi a vynálezmi 

18. – 20. storočia. Je 

oboznámený s 

poznatkami  

histórie na Slovensku a 

so slovenskými 

vynálezcami.  

- vysvetliť pojem 

technologický postup a 

opísať všeobecne cestu 

vzniku výrobku  

Grafická 

komunikácia  

Základy 

navrhovateľskej 

činnosti – technické 

tvorivé myslenie.  

Základy technickej 

komunikácie – 

zobrazovanie, 

technický náčrt – 

kreslenie, technický 

výkres – čítanie.  

Počítač a technické 

kreslenie (softvéry na  

kreslenie).  

Počítač a Internet pri 

konštruovaní, napr. 

projekty.  

„Búdka pre vtáčika“, 

„Stojan na CD“  

Ţiak vie:  

- realizovať drobný 

projekt (zhotoviť 

technický náčrt, vybrať 

vhodný materiál,  

- zvoliť konštrukčné 

riešenia a spoje, 

navrhnúť technológie),  

- pozná proces vzniku 

technického produktu,  

Ţiak je schopný 

vytvárať a realizovať 

technické myšlienky 

pre vlastné potreby pre 

potreby školy, pre 

komerčné aktivity a 

pod.  

OaSR  

MEV  
5  

Materiály a 

technológie  

Obsah tohto 

tematického celku je 

zameraný na hlavné 

druhy technických 

materiálov, ich 

základné vlastnosti a 

vyuţitie.  

Základné 

technologické postupy 

pri spracovaní 

technických 

materiálov, 

zodpovedajúce náradie 

a pomôcky na ich 

ručné opracovanie.  

Základné technické 

materiály – drevo, 

kovy, plasty – 

polotovary. Základy 

jednoduchého – 

ručného  

obrábania technických 

materiálov.  

Pravidlá správania sa v 

školskej dielenskej 

učebni a v technickom 

prostredí  

Ţiak vie:  

-pomenovať základné 

druhy technických 

materiálov,  

- správne preniesť tvar 

a rozmery predmetu z 

výkresu na opracúvaný 

materiál, správne voliť 

meradlá a pomôcky na 

obrysovanie.  

-pracovať podľa 

jednoduchého 

technologického 

postupu a technického 

výkresu.  

Ţiak pozná a rozlišuje 

základné druhy 

technických materiálov 

- drevo, kovy, plasty.  

Ţiak pozná základné 

náradie na ručné 

opracovanie dreva, 

kovu a plastov.  

Ţiak vie prakticky 

precvičiť (podľa  

moţností a vybavenia 

školy) a osvojiť 

jednotlivé elementárne 

zručnosti pri 

TPaPZ  

ENV  

OČaZ  

8,5  



opracovaní dreva, 

kovov a plastov 

(pilovanie,  

vŕtanie dreva, ohýbanie 

plastov a plechu, 

strihanie, sekanie drôtu 

a plechu).  

 

 
4. Stratégie - metódy a formy práce  

Pre predmet technika v 7. ročníku základnej školy pouţijeme nasledovné metódy.  

Pre teoretické získavanie poznatkov z príslušných tematických celkov - výkladová metóda 

(tematické celky – Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie).  

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  

(tematické celky Človek a technika, Grafická komunikácia Materiály a technológie).  

Pri pouţití projektovej metódy, prípadne problémového vyučovania zrealizujeme prezentácie  

ţiakov na rozvoj ďalších kompetencií (komunikačné kompetencie).  

Exkurzia – na poznávanie Technických pamiatok na Slovensku, technických diel na Slovensku, 

múzeí.  

Exkurzia – do stolárskej prípadne zámočníckej dielne, do výrobného podniku  

6. Učebné zdroje  
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Technika sú: učebnice technickej výchovy, odborné 

časopisy, encyklopédie, odborná literatúra. Didaktické prostriedky, vyuţívanie PC, internetu, 

prezentácii aj vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (technické výkresy, náčrty, hotové 

výrobky, fotografie..,) .  

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

metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy viď 

Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy č.22/2011, platnosťou od 1.mája 2011  

v sekcii Školský vzdelávací program.  

7.Hodnotiace portfólio:  



V procese diagnostiky a hodnotenia ţiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom 

poskytnúť ţiakovi šancu dosiahnuť úspech. Ţiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia. 

Výsledná klasifikácia v predmete Technika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 

poţiadaviek na vedomosti a zručnosti ţiakov:  

Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, 

nakresliť. Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, 

vyjadriť vlastnými slovami. Pouţitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky: 

aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť.  

Odporúčané formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné:  

Písomná (grafická) forma hodnotenia – odporúča sa pre tematický celok Grafická komunikácia – 

kreslenie náčrtkov, grafický záznam navrhnutého projektu. Dopĺňanie, prípadne oprava 

(vyhľadávanie chýb) v spôsoboch zobrazovania. Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, 

kde má ţiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne pracovné postupy hlavne v tematických 

celkoch: Materiály a technológie. Rovnako je vhodná na overenie základných zručností pre 

vytvorenie návrhu pomocou počítača. Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky 

hlavne ak ţiak prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prezentuje 

vlastný projekt (Príklady projektov: Slovenský vynálezcova, Technika a spoločnosť, Technika a 

ţivotné prostredie, a pod.). Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční 

klasifikáciou predmetu technika.  

Taktieţ rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

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

vzdelávacím programom. 
 

 
 

 

 


