
 

Mes Týž. Počet 

hod. 

Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

Poznámky 

IX. 1. 1. Človek a práca   Poučenie o 

bezpečnosti pri 

práci 

BOZP, hygiena, 

pracovný a 

organizačný poriadok 

Žiak ovláda  pracovný 

a organizačný poriadok, 

zásady BOZP, 

hygienické návyky 

OŽZ  

 2. 1. Človek a práca    Založenie kútika 

živej prírody, 

poznávanie 

črepníkových 

rastlín 

Založiť kútik živej 

prírody, poznávanie 

viac druhov 

črepníkových rastlín 

Žiak dokáže založiť 

kútik živej prírody a 

pozná viac druhov 

črepníkových rastlín 

 

ENV 

OSR 

 

 3. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Triedenie odpadu, 

Využitie 

odpadových 

materiálov 

 

Výrobky: z 

téglikov, zo 

škatuliek, z drôtu, 

a pod. 

Odpadový prírodný 

a technický materiál,  

vlastnosti a druhotné 

využitie odpadového 

materiálu, triedenie 

odpadu 

Žiak vie  zdôvodniť 

využitie odpadových 

materiálov, vyhodnotiť 

druhy odpadu z 

domácnosti, uviesť 

možnosti druhotného 

využitia odpadového 

materiálu, preskúmať 

vlastnosti odpadových 

materiálov 

ENV 

OSR 

 

X. 1. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Práca s papierom 

a kartónom 

Obal na knihu 

Papier a kartón, 

vlastnosti a použitie, 

základné suroviny na 

výrobu papiera 

strihanie, trhanie, 

skladanie, lepenie 

Žiak pozná vlastnosti 

papiera,  vie zhodnotiť 

využitie papiera v praxi 

ENV  



 2. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Koláž z kartónu Výrobok z papiera a 

kartónu 

Žiak vie  zhotoviť 

výrobok z papiera a 

kartónu 

ENV 

FIG 

 

 3. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Textil a jeho 

vlastnosti 

Textil, vlastnosti 

textilu,  údaje na 

visačkách textilných 

materiálov výrobky 

Žiak vie  rozlišovať 

jednotlivé textílie podľa 

nasiakavosti, krčivosti, 

udržiavania tepla 

čítať visačky na oblečení 

ENV  

 4. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Základné stehy Predný a zadný steh Žiak vie šiť predný 

a zadný steh 

OSR  

XI. 1. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Výrobok z textilu Zhotovenie výrobku z 

textilu 

Žiak vie  zhotoviť 

výrobok z textilu. 

 

ENV  

 2. 1. Základy 

konštruovania 

Význam 

a využitie 

dopravných 

prostriedkov 

Dopravné prostriedky 

a zdvižné zariadenia 

opis, význam 

a použitie dopravných 

prostriedkov 

a zdvižných zariadení 

Žiak vie  vysvetliť 

úlohu dopravných 

prostriedkov a 

zdvižných zariadení, 

diskutovať o 

bezpečnosti v doprave a 

na stavbe 

DOV  

 3. 1. Základy 

konštruovania 

Modely 

dopravných 

prostriedkov 

Zhotovenie modelov 

dopravných 

prostriedkov zo 

stavebníc alebo 

Žiak vie zhotoviť 

dopravné objekty zo 

stavebníc alebo z 

odpadových materiálov 

ENV 

DOV 

 



z odpadových 

materiálov 

 4. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Používanie 

kuchynského 

náradia a 

spotrebičov 

Kuchyňa a jej časti, 

základné bezpečnostné 

a hygienické pravidlá 

Žiak pozná  základné 

bezpečnostné 

a hygienické pravidlá 

pri práci v kuchyni 

OŽZ  

XII. 1. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Príprava 

desiatovej 

nátierky 

Príprava jednoduchej 

nátierky 

Žiak vie  pripraviť 

jednoduchú nátierku 

OSR 

OŽZ 

 

 2. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá 

Vianočné 

dekorácie 

Výroba vianočných 

dekorácií z rôznych 

materiálov, ľudové 

tradície Vianoc 

Žiak vie vyrobiť 

jednoduché vianočné 

dekorácie a pozná 

ľudové tradície Vianoc 

RĽK 

ENV 

 

 3. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

Vianočné ozdoby Tradičné materiály 

a zdobené prvkami, 

vytvorenie 

jednoduchých ozdôb 

Žiak vie vytvoriť 

jednoduchú vianočnú 

ozdobu a pozná 

tradičné materiály 

a zdobené prvky 

RĽK 

 

 

I. 1. 1. Človek a práca  

 

Význam práce pre 

človeka 

Význam učenia 

k príprave na budúce 

povolanie, práca v živote 

človeka 

Žiak pozná  význam 

učenia k príprave na 

budúce povolanie 

 

OSR  

 2. 1. Základy 

konštruovania   

Bezpečnosť 

v doprave a na 

stavbe 

Základné pravidlá 

bezpečnosti v doprave 

a na stavbe 

Žiak ovláda  pravidlá 

bezpečnosti v doprave 

a na stavbe 

OŽZ  

 3. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Náradie 

a spotrebiče 

Náradie, spotrebiče v 

kuchyni a  ich význam 

Žiak vie bezpečne 

používať kuchynské 

náradie a spotrebiče 

OŽZ  



II. 1. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Cena potravín Nákup potravín, 

cenová kalkulácia 

nákupu, (ne)výhody 

nákupu na trhoviskách 

a v supermarketoch 

Žiak vie  simulovať 

nákup potravín, 

odhadnúť cenu 

plánovaného nákupu 

FIG  

 2. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Skladovanie 

potravín 

skladovanie potravín 

(miesto skladovania, 

dĺžka skladovania, 

záručná doba potravín) 

Žiak vie zdôvodniť 

význam správneho 

skladovania potravín, 

vytvoriť tabuľku s 

údajmi o dĺžke 

skladovania potravín 

FIG 

OŽZ 

 

 3. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Zeleninový šalát Príprava zeleninového 

šalátu 

Žiak vie pripraviť 

jednoduchý zeleninový 

šalát 

OSR  

 4. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Správne 

stolovania 

Zásady správneho 

stolovania, úprava 

stola pred stolovaním 

Žiak vie prezentovať 

zásady správneho 

stolovania, upraviť stôl 

pred stolovaním 

OSR  

III. 1. 1. Stravovanie 

a príprava 

pokrmov 

Jednohubky na 

rôzne spôsoby 

Príprava jednohubiek 

na rôzne spôsoby 

Žiak vie pripraviť 

jednohubky na rôzne 

spôsoby 

OSR  

 2. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá  

Veľkonočné 

ozdoby 

Význam jednotlivých 

tradícií počas Veľkej 

noci, výroba 

veľkonočných ozdôb a 

doplnkov 

Žiak pozná veľkonočné 

tradície a vie vyrobiť 

veľkonočné ozdoby a 

doplnky 

OSR 

RĽK 

 

 3. 1. Ľudové 

tradície 

Veľkonočné 

ozdoby 

Výroba veľkonočných 

ozdôb a doplnkov, 

Žiak vie  vyrobiť 

veľkonočné ozdoby 

OSR 

RĽK 

 



a remeslá  oboznámenie  s 

ozdobnými prvkami, 

vzormi a materiálmi 

a doplnky a pozná  

ozdobné prvky, vzory a 

materiály 

 4. 1. Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov   

Záložka do knihy Výroba vlastnej 

záložky do knihy 

z papiera a z iných 

odpadových 

materiálov 

Žiak vie vyrobiť 

záložku do knihy 

z papiera a z iných 

odpadových materiálov 

OSR  

IV. 1. 1. Človek a práca Vplyv techniky na 

prácu človeka 

Príklady vplyvu 

techniky na prácu 

človeka 

pozitívne a negatívny 

vplyvy techniky na 

prácu človeka 

Žiak pozná vplyv 

techniky na prácu 

človeka, pozitívne 

a negatívny vplyvy 

techniky na prácu 

človeka 

ENV  

 2. 1. Základy 

konštruovania 

Základné časti 

bicykla 

Základné časti bicykla 

a jeho elementárna 

údržba  

 

Žiak vie vymenovať 

základné časti bicykla 

a urobiť elementárnu 

údržbu bicykla 

OSR 

OŽZ 

 

 3. 1. Základy 

konštruovania 

Bezpečná jazda na 

bicykli 

Správna kontrola 

bicykla pred jazdou 

 

Žiak vie urobiť správne 

kontrolu bicykla pred 

jazdou 

OSR 

OŽZ 

 

V. 1. 1. Základy 

konštruovania 

Bezpečná jazda na 

bicykli 

Jazda na bicykli na 

dopravnom ihrisku 

Žiak vie správne jazdiť 

na bicykli 

OSR 

OŽZ 

 

 2. 1. Základy 

konštruovania 

Leporelo: Jazda 

na bicykli 

Vytvorenie leporela, 

ktoré bude slúžiť ako 

príručka bezpečnej 

jazdy na bicykli 

kreslenie, lepenie a 

strihanie 

Žiak vie vytvoriť 

leporelo, ktoré bude 

slúžiť ako príručka 

bezpečnej jazdy na 

bicykli 

 

OŽZ  



Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

ENV - Environmentálna výchova 

OZŽ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

DOV - Dopravná výchova 

REV – Regionálna výchova 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý je možné počas roka dopĺňať a meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR, 

zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.                                                                                           Vypracovala: 

 

 3. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá 

Ozdoba z drôtu Výroba jednoduchej 

ozdoby z drôtu 

Žiak dokáže vyrobiť 

jednoduchú ozdobu z 

drôtu 

RĽK 

OSR 

 

 4. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá 

Regionálne 

ľudové remeslá 

Remeselnícka dielňa, 

múzeum, skanzen 

Žiak pozná  regionálne 

ľudové remeslá 

RĽK  

VI. 1. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá 

Ľudový odev Návrh vlastného 

tradičného ľudového 

odevu 

Žiak vie nakresliť 

návrh vlastného 

tradičného ľudového 

odevu 

RĽK  

 2. 1. Ľudové 

tradície 

a remeslá 

Ľudová výšivka Návrh vlastnej ľudovej 

výšivky 

Žiak vie nakresliť 

návrh vlastnej ľudovej 

výšivky 

RĽK  

 3. 1. Vyhodnotenie 

celoročnej 

práce 

Hodnotenie 

celoročnej práce 

žiakov 

Hodnotenie celoročnej 

práce žiakov 

 OSR  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skratky prierezových tém:  

ENV – environmentálna výchova 



OZO – ochrana života a zdravia 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 

MUV – multikultúrna výchova 

MDV – mediálna výchova 

TBZ – tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

DOV – dopravná výchova 

RLK – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Ďalšie témy: 

FIG – finančná gramotnosť 

PDG – prevencia drogových závislostí 

VLV – výchova k ľudským právam 

ZZS – zdravý životný štýl 

 

 

 


