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UČEBNÉ  OSNOVY 
 

Názov predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Škola 
Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov Školského vzdelávacieho programu Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Predmet pracovné vyučovanie je v primárnom vzdelávaní jedinou súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce. Zahŕňa široké spektrum pracovných činností a technológií, prostredníctvom ktorých vedieme žiakov k 

získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a tak prispievame k vytváraniu 

ich životnej a profesijnej  orientácie.  

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.  

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa zameriavame na vytváranie praktických pracovných návykov a 

dopĺňame tak celé základné vzdelávanie o zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v 

spoločnosti. Podporujeme preto budovanie zručností pre učenie sa a inovatívnosť, vyžadujúce schopnosti 

spoločne tvoriť alebo inovovať. Zameriavame sa na podporu kritického myslenia a riešenia problémov, 

komunikáciu a kolaboráciu, tvorivosť, inovatívnosť, predstavivosť a zručnosti pre život a zamestnanie. Naše 

výchovno-vzdelávacie aktivity smerujeme tak, aby žiaci dosiahli Radou Európy vytýčené kompetencie pre 21. 

storočie: 

 SPÔSOBY                            

MYSLENIA 

SPÔSOBY                           

PRÁCE 

PROSTRIEDKY                               

NA PRÁCU 

ZRUČNOSTI                             

PRE ŽIVOT 

 tvorivosť               

a inovatívnosť, 

 kritické myslenie, 

 riešenie problémov 

a rozhodovanie, 

 vedieť sa učiť, 

 metakognitívne 

zručnosti 

 komunikácia, 

 kolaborácia                             

a tímová 

práca 

 digitálna 

gramotnosť, 

 mediálna 

gramotnosť 

 globálne a 

lokálne 

občianstvo, 

 zručnosti pre 

život a 

zamestnanie, 

 osobná a 

sociálna 

zodpovednosť 
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2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 

1. Výchova vzťahu k technike 

- poňatie úlohy techniky v spoločnosti 

- uvedomenie si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách 

- bipolárne vnímanie techniky (pomáha aj ohrozuje) 

- rozvíjanie mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky 

- rozvíjanie osobnostných vlastností 

- uplatňovanie tvorivosti  

- vytváranie postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka 

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce 

- rozvoj vytrvalosti, sústavnosti, vynakladania úsilia pri plnení zadaných úloh 

- rozvoj asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov 

- rozvoj autonómnej pozície človeka 

2. Vzdelávanie o technike: 

- porozumenie základným technickým problémom (materiály, technológie, komunikačné systémy,   

  doprava, konštruovanie) na veku primeranej úrovni 

- poznanie základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác 

- poznanie základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácie s ňou 

3. Výchova prostredníctvom techniky: 

- získavanie pracovných skúseností a zručností 

- kritické využívanie IK technických  prostriedkov 

- získanie pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov 

- schopnosť konštruovať (od plánovania po prezentáciu) 

- osvojenie si bezpečného využívania techniky v domácnosti 

- pestovanie a ošetrovanie základných druhov rastlín 

- získavanie všeobecne využiteľných pracovných skúseností 

- využívanie vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote 

- práca v tíme 

- poznanie pravidiel bezpečnosti práce a schopnosť poskytnúť pomoc pri úraze 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

V oblasti  Osobné a sociálne kompetencie žiak smeruje: 

 k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce 

 k osvojeniu základných 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  

 k vytrvalosti a k sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri 
pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku 
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V oblasti: Učiť sa učiť žiak smeruje: 

 k autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a 
hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu  

 k chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu 
podnikateľského myslenia. 

 K orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných 
poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a 
pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu 

V oblasti: Riešenie problémov žiak smeruje: 

 k schopnosti bezpečne a zodpovedne sa správať v doprave a na komunikáciách 

 k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov s dôrazom na 
kritické myslenie 

 

4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 
      

Vyučovanie predmetu PVC sa z organizačných dôvodov spája do dvojhodinových celkov vyučovaných každý 

druhý týždeň v alternácii s predmetom VYV. 

TEMATICKÉ CELKY: 

1. Tvorivé využitie technických materiálov (8 h ) 

2. Základy konštruovania  ( 7 h ) 

3. Starostlivosť o životné prostredie ( 12 h ) 

4. Stravovanie a príprava jedál ( 4 h )      

5. Ľudové tradície a remeslá ( 2 h )                                   

 
 
5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Tvorivé využitie technických materiálov (papier, textil, drobný prírodný, odpadový materiál, drevo, 
modelovací materiál) 

 vlastnosti materiálov 

 drobný materiál,  

 modelovací materiál,  

 papier 

 štruktúra a vlastnosti technických materiálov 
 
Papier a kartón 
Praktické činnosti: strihanie, lepenie, skladanie, 

oblepovanie.  

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti papiera podľa 

toho, ako sa strihá, trhá, skladá, ktorý papier je 

najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého papiera 

sú listy učebníc, detských kníh...).  

Pracovné námety: priestorové a kruhové 

vystrihovačky, skladanie origami podľa náčrtu, balenie 

kníh a darčekov, koláž z kartónu. 

Textil  

 
Žiak:  

 pozná základné vlastnosti materiálov, ktoré 

súvisia s možnosťami jeho využitia pri 

praktických činnostiach 

 vie rozlišovať viaceré druhy technických 

materiálov (min.: 3 druhy drobného materiálu, 3 

druhy papiera a 3 druhy modelovacieho 

materiálu) 

 vie skúmať vlastnosti materiálov porovnávaním 

a jednoduchým experimentovaním 

 pozná vlastnosti materiálov porovnávaním, 

triedením, experimentovaním 

 má osvojené pracovné zručnosti s nimi  
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Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly, robenie 

uzlíka, osvojenie základných stehov, zhotovenie 

výrobku podľa strihu.  

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa 

toho, ako udržiavajú teplo, podľa krčivosti, podľa 

väzby, nasiakavosti. Skúmať stehy na výšivkách.  

Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi, námety 

na vyšívanie s detskými prvkami, resp. námetmi 

ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku 

podľa strihu. 

Drevo  
Praktické činnosti: skúmanie vlastností drevín, 

kombinovanie drevín, oddeľovanie, spájanie, 

maľovávanie.  

Námety na skúmanie: skúmať drevené predmety v 

triede (byte), skúmať dreviny v okolí, skúmať, kde sú 

poškodené dreviny a akým spôsobom.  

Pracovné námety: zvieratá, postavy, príbytky. 

 vie vytvoriť jednoduchý predmet riešením 

problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie 

 dodržiava zásady bezpečnej práce s materiálom a 

pracovnými nástrojmi  

 udržiava si pracovné prostredie s akcentom na 

estetiku prostredia.  

 váži si hodnoty vytvorené človekom a prírodou 

Základy konštruovania 

Konštrukcie okolo nás 

Konštrukcie okolo nás (mosty, budovy, zariadenia) - 
ich spoločenský význam pre človeka  

Pokus o návrh technického objektu a jeho zhotovenie 
zo stavebníc alebo z rôznych technických materiálov 
(papier, kartón, lepenka, koženka, plasty, drôtiky, 
drevo) za použitia dostupných nástrojov a náradí.  
Námety:  
obydlia, mosty, pohyblivé detaily strojov (vrtuľka), 
šarkan. 

 

 

 

Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie 

jednoduchý elektrický obvod - jednoduché spojenie 
(očko - skrutka) žiaroviek E 10 za pomoci tenkého 
vodiča a batérie 4,5 V  

paralelné a sériové zapojenie  

zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a 
neobnoviteľné) a ich vplyv na životné prostredie 
význam šetrenia elektrickou energiou. 

Technické komunikačné prostriedky 

zariadenia IKT - historické i moderné komunikačné 
prostriedky  

telegraf, telefón, fax, PC, tablet, smartfón...  

využívanie IKT na dorozumievanie a odovzdávanie 
informácií 

 

Technika v doprave 

druhy dopravy (pozemná, podzemná, lodná, letecká) 

rozvíjanie cestovateľskej mobility 

rozvíjanie konštruktérskych schopností,  

Žiak: 

 pozná základné symboly pri technickom náčrte 
(plná a prerušovaná čiara,...) 

 vie urobiť technický náčrt 

 pozná základné druhy a hlavné znaky ľudských 
obydlí 

 pozná význam mostov a vie konštruovať mosty 
podľa určitých požiadaviek (členitosť terénu, 
veľkosť rieky, zaťaženie mosta ap.).  

 vie vybrať vhodný materiál na konštrukciu 
určeného modelu  

 vie navrhovať optimálne modely z hľadiska 
konštrukčného, technologického, ekonomického 
a estetického  

 pozná pojmy: elektrický prúd, elektrický obvod, 
zdroj, spotrebič 

 vie rozlišovať vodivé a nevodivé materiály  

 pozná spôsob ochrany pred zásahom el. prúdu 

 vie zostaviť vybrané funkčné elektrické obvody 
podľa návodu  

 uvedomuje si význam šetrenia el. energie 
a pozná možnosti šetrenia vo svojom okolí 
 

 vie rozoznať súčasné prostriedky komunikácie 
a pozná ich predchodcov v dávnej i nedávnej 
minulosti 

 uvedomuje si tempo rozvoja IKT a chápe potrebu 
neustáleho vzdelávania sa v tejto oblasti 

 vie využívať súčasné zariadenia IKT a uvedomuje 
si vlastnú zodpovednosť pri ich používaní 

 pozná dopr. prostriedky a vie vybrať optimálny 
druh dopravy vzhľadom na cieľ cesty 

 pozná zásady bezpečnej mobility 
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konštrukcia bicykla, jeho technické vybavenie a 
bezpečnosť jazdy na bicykli 

 pozná pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli 

 vie zistiť technický stav vlastného bicykla 

 vie urobiť jednoduchú údržbu bicykla. 

Starostlivosť o životné prostredie 

Črepníkové rastliny a životné prostredie: 

 poznávanie a názvy črepníkových rastlín 

 význam rastlín pre tvorbu životného prostredia 

 ošetrovanie črepníkových rastlín (umiestnenie 
podľa nárokov na svetlo a teplo, polievanie, 
očisťovanie rastlín, kyprenie, rosenie, 
prihnojovanie, presadzovanie) 

 rozmnožovanie rastlín (semenami, vegetatívne – 
odrezkami, delením trsu, cibuľami, hľuzami...) 

 Hydroponické pestovanie rastlín (postup 
celoročného ošetrovania rastlín) 

Poznávanie úžitkových rastlín: 

 úžitkové rastliny – konzumné časti, plody, 

semená (hlavne zeleninu).  

 triedenie poznávaných druhov zelenín podľa 

pestovateľských skupín (koreňová, listová, 

plodová, cibuľoviny) 

 význam zeleniny pre zdravie a výživu 

 pestovanie zeleniny z priamej sejby a z priesad 

Pokusy a pozorovania: 

 podmienky klíčenia semien (napr. hrach, fazuľa) 

 význam vody, tepla a svetla pre rastliny  

 rýchlenie rastlín teplotou 

 pestovateľské podmienky na zakorenenie 

stonkových a koreňových odrezkov (teplo, 

vlhkosť substrátu a vzduchu) 

 ošetrovanierezaných (úprava stonky, výmena 

vody, výživno–dezinfekčné  prípravky) 

Pestovanie vonkajších okrasných rastlín: 

 triedenie vonkajších okrasných rastlín podľa 

pestovateľských skupín (letničky, dvojročné 

okrasné rastliny, trvalky) 

 pestovanie letničiek z predpestovaných priesad, 

ich vysadzovanie do črepníkov, na záhony, 

ošetrovanie a údržba 

Rez a úprava kvetín do váz: 

 rastliny vhodné na aranžovanie (pestované 

druhy, lúčne druhy)  

 zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy, sušenia 

a uskladnenia rastlinného materiálu 

 základné pravidlá výberu a aranžovania 

Žiak: 

 založí kútik živej prírody a využíva ho na 
pestovateľské činnosti, výstavky a pokusy.  

 pozná a vie pomenovať min. 8 druhov 
črepníkových rastlín (senpólia – fialka, orchidea, 
fikus, vianočná ruža, monstera – filodendron, 
asparágus, tradeskancia, zamniokulkas) 

 pozná ich nároky na základné životné podmienky 
a pestované druhy správne ošetrovať.  

 založí jednoduchú množiareň, pozná jej význam 
a využitie 

 vie regulovať podmienky pre zakorenenie 
odrezkov 

 pozná spôsoby vegetatívneho rozmnožovania 
rastlín pestovaných v KŽP 

 vie odoberať a upraviť stonkové a listové odrezky   

 vie zasadiť do črepníkov rozmnožené rastliny 

 pozná základy hydroponického pestovania  rastlín 

 pozná min. 20 druhov úžitkových rastlín, vie 
rozlišovať ich konzumné časti a plody (mrkva, 
petržlen, zeler, repa, reďkovka, cibuľa, cesnak, 
hrach, fazuľa, zemiak, kaleráb, kapusta, kel, 
šalát, rajčiak, uhorka, paprika, tekvica, 
kukurica, obilie) 

 spracuje vzorkovnicu semien a rozpozná ich na 
základe vonkajších vlastností 

 pozná pestovanie zeleniny z priamej sejby 
(mrkva, reďkovka, hrach).  

 pozná význam predpestovania rastlín 

 vie založiť jednoduché pokusy na overenie 
základných životných podmienok rastlín, v 
pravidelných intervaloch sleduje pokusné a 
kontrolné rastliny, zaznamenáva objektívne 
výsledky pozorovania a vie ich vyhodnotiť 

 pozná min. 10 druhov vonkajších okrasných 
rastlín a vie ich zatriediť do pestovateľských 
skupín (letničky – muškát, cínia, aksamietnica, 
dvojročné – klinček, sirôtka, trvalky – tulipán, 
narcis, zlatovka, cezmína, ruža) 

 vie pomenovať a využívať náradie a pomôcky,  

 pozná postupy bezpečnej práce v záhrade 

 

 

 

 pozná vybrané druhy rastlín vhodných na 
aranžovanie (tulipán, narcis, astra, cínia, 
asparágus) 
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okrasných rastlín  

 aranžovanie kvetov a doplnkovej zelene do váz a 

plochých misiek (viazanie kytíc, vencov) 

 Zásady ošetrovania rezaných kvetov  

 pozná zásady rezu, prenášania a úpravy 
rastlinného materiálu 

 pozná základné pravidlá aranžovania s použitím 
pomocného materiálu.  

 vie urobiť jednoduché aranžmány k rôznym 
príležitostiam (vianočné, veľkonočné, ap.). 

Stravovanie a príprava jedál 

Technika v kuchyni  

 jednoduchí kuchynskí pomocníci – mixér, šľahač 

 bežné pomôcky pri práci v kuchyni  

 bezpečnosť pri práci s nimi 

 vhodné príležitosti na využitie 

 údržba 

Základné pravidlá bezpečnosti pri práci v kuchyni  

 narábanie s nožmi a strúhadlami 

 narábanie s horúcimi predmetmi 

 zásady čistenia ovocia a zeleniny 

 udržiavanie čistoty v kuchyni 

Výber, nákup a skladovanie potravín 

 potraviny zdravej výživy  

 identifikačné údaje pre spotrebiteľa 

 uchovávanie potravín  

 príprava jednoduchého jedla 

 príprava jednoduchého múčnika 

Stolovanie 

 taniere, príbory, poháre, skladanie obrúskov 

 etiketa stolovania 

Žiak   

 vie používať jednoduché pomôcky (odmerka, 
váha, lis na cesnak, lis na citrusy, strúhadlo, 
krájač na vajíčka, tvorítko na cesto) 

 vie používať a bezpečne očistiť jednoduché 
kuchynské spotrebiče (tyčový mixér, šľahač)  

 pozná zásady narábania s el. spotrebičmi 
v blízkosti vody 

 vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni 

 vie udržiavať poriadok a čistotu plôch v kuchyni 

 pozná základné druhy čistiacich prípravkov a vie 
ich vhodne využiť v prípade potreby 

 dodržiava základy hygieny a bezpečnosti práce 

 má základné poznatky o výživovej hodnote 
potravín, pozná princíp pyramídy zdravej stravy 

 pozná základy uchovávania potravín s ohľadom na 
teplotu, vlhkosť, dobu spotreby, nevyhnutnosť 
zachovania pôvodného obalu najmä v prípade 
vákuového balenia  

 vie samostatne pripraviť jednoduché jedlo 
(zeleninový/ovocný šalát, tvarohová nátierka, 
jednohubky, ovocné/zeleninové špízy, kanapky)  

 vie pripraviť stôl pre jednoduché i slávnostnejšie 
stolovanie 

 pozná základné pravidlá etikety pri stolovaní 

Ľudové tradície a remeslá 

Kultúrne tradície: 

 vianočné a veľkonočné tradície domácej 

kultúry  

 tradície iných kultúr v čase Vianoc a Veľkej 

noci 

 Ľudové remeslá: 

 tradičné ľudové remeslá regiónu 

 tradičné druhy materiálov (drevo, drôt, 

plech, šúpolie, slama) 

 tradičné pečenie 

Žiak   

 pozná význam  hlavných sviatkov vlastnej kultúry 

(Vianoce, Veľká noc a ďalšie zvyky) 

 vie ich porovnať a nájsť paralelu s tradíciami 

v iných európskych krajinách (najmä u našich 

susedov – CZ, PL, UA, HU, A a vo Veľkej Británii) 

 vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu 

 pozná minimálne jedno tradičné remeslo v našom 

regióne (tkáčstvo, včelárstvo, výroba ľanu, 

stolárstvo, kováčstvo) 

 pozná tradíciu pečenia medovníkov, 

veľkonočného  pečiva (tzv. judášov) a chleba 
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6. UČEBNÉ ZDROJE  

Učebnice 
Odborná 
literatúra 

Učebné 
pomôcky 

Materiálne učebné 
pomôcky 

Ďalšie zdroje 

Kožuchová a kol. 

Pracovné 
vyučovanie                      
pre  4. roč. 

 

 

 Encyklopédie  Pracovné listy 
vytvorené učiteľom 

 

 

 

Technický materiál  

Náradie na 
spracovanie 
technického 
materiálu 

Stavebnice  

Internet, CD-, DVD-
nosiče, exkurzie 
a vychádzky, 
miestne múzeum 
ľudovej kultúry 
Kušnierovec 

 

 
 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY  

Environmentálna výchova 

Starostlivosť o životné prostredie. 
Spracovanie drobného prírodného a odpadového materiálu. Recyklovanie papiera. 

Ochrana života a zdravia 

Zásady a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri práci.  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

Prezentácia vlastnoručne zhotovených výrobkov 

Mediálna výchova 

Vyhľadávanie informácií v médiách, rozširovanie osobného vzdelávacieho prostredia žiakov.  

Multikultúrna výchova 

Jedlá, symboly, zvyky a tradície iných kultúr. 

Dopravná výchova 

Technika – dopravné prostriedky, bezpečnosť v cestnej premávke. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Zmysluplné využitie voľného času. Spolupráca  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Spoznávanie života našich predkov, paralela so súčasnosťou. 

 
 
8. METÓDY A FORMY PRÁCE  
 
Pre rozvoj tvorivosti, iniciatívy, spolupráce, zodpovednosti za svoje konanie, autonómnosti, kritického myslenia 

a vyjadrovanie vlastného názoru, ako aj ďalších spôsobilostí využívame metódy aktívneho učenia, najmä 

riešenie problémových úloh, projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a pod. 

 
9. HODNOTENIE   
 
Hodnotenie prospechu realizujeme podľa platných aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu.  
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Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne vedieme k tomu, 

aby sa vedeli ohodnotiť sami seba a ohodnotiť aj výkon svojho spolužiaka.  

Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v  zručnostiach, vedomostiach, schopnostiach, 

v snahe o lepšie výkony i angažovanosť v  predmete. 

V danom predmete sú žiaci priebežne formatívne i sumatívne (na konci každého klasifikačného obdobia)  na 

vysvedčení klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.   

Nestotožňujeme sa s využívaním stupňov 4, 5 pre ich  prípadný demotivačný význam a udeľujeme ich len vo 

výnimočných prípadoch. 


