
 

 

 

 

 

Názov predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne 

Ročník štvrtý 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Učebné zdroje http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/2-vzdelavaci-program-v-predmete-pracovne-

vyucovanie-v-primarnom-stupni-vzdelavania/  

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2019 / 2020 

http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/2-vzdelavaci-program-v-predmete-pracovne-vyucovanie-v-primarnom-stupni-vzdelavania/
http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/2-vzdelavaci-program-v-predmete-pracovne-vyucovanie-v-primarnom-stupni-vzdelavania/


Mes Týž. Počet 

hod. 

Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 1. 1. Úvod Úvodná 

hodina 

Oboznámenie sa s obsahom pracovného 

vyučovania a bezpečnosťou počas 

vyučovacích hodín 

Žiak ovláda bezpečnostné 

pravidlá počas hodín 

pracovného vyučovania 

OŽZ 

 2. 1. Človek a 

práca 

„Moja firma“ 

„Môj obchod“ 

- tvorba 

jednoduchého 

projektu 

technické vynálezy a ich vplyv na výber 

povolania 

povolania budúcnosti v súvislosti s 

novými vynálezmi 

pracovné príležitosti v regióne, 

najžiadanejšie povolania 

Žiak vie: 

- uviesť príklady 

technických vynálezov, 

- vyhľadať informácie o 

pracovných možnostiach vo 

svojom regióne, 

- zrealizovať jednoduchý 

projekt 

OSR 

PPZ 

FIG 

 3. 1. Technické 

materiály 

Plast - 

vytvorenie 

obrázka napr. 

auta 

z plastových 

vrchnákov 

technický materiál - plast, jeho vlastnosti  

výrobky: z plastu 

Žiak vie: 

-  uviesť základné vlastnosti 

vybraných druhov 

technických 

materiálov (plastu), 

- zhotoviť ľubovoľný 

výrobok z plastu 

OSR 

ENV 

X. 1. 1. Technické 

materiály 

Korok - 

vytvorenie 

postavy, 

zvierat, 

hmyzu, 

podložky pod 

nádoby, rôzne 

technický materiál - korok, jeho vlastnosti  

výrobky: z korku 

Žiak vie: 

-  uviesť základné 

vlastnosti vybraných 

druhov technických 

materiálov (korok), 

- zhotoviť ľubovoľný 

výrobok z korku 

ENV 

OSR 



dekorácie a 

hračky 

 2. 1. Technické 

materiály 

Špagát -  

zhotoviť 

náramok 

priateľstva s 

použitím 

uzlov 

technický materiál - špagát, jeho vlastnosti  

výrobky: zo špagátu 

hľadať v encyklopédiách alebo na 

internete spôsoby spletenia špagátov 

formou uzlov 

Žiak vie: 

-  uviesť základné vlastnosti 

špagátu 

- zhotoviť ľubovoľný 

výrobok zo špagátu 

-  spôsoby spletenia 

špagátov formou uzlov 

ENV 

OSR 

MEV 

ČIG 

 3. 1. Technické 

materiály 

Papier 

a kartón -  

priestorové 

vystrihovačky 

technický materiál - papier a kartón, ich 

výroba, základné suroviny na ich výrobu a 

vlastnosti  

výrobky: z papiera - priestorové 

vystrihovačky 

Žiak vie: 

-  uviesť základné vlastnosti 

papiera a kartónu  

- uviesť základné suroviny 

na ich výrobu 

- zhotoviť priestorovú 

vystrihovačku z papiera 

 

OSR 

ENV 

 4. 1. Technické 

materiály 

Papier 

a kartón -  

šarkan 

technický materiál - papier a kartón, ich 

výroba, základné suroviny na ich výrobu a 

vlastnosti  

výrobky: z papiera a kartónu - šarkan 

Žiak vie: 

-  uviesť základné vlastnosti 

papiera a kartónu  

- uviesť základné suroviny 

na ich výrobu 

- zhotoviť šarkana z papiera 

a kartónu 

 

OSR 

ENV 

XI. 1. 1. Technické 

materiály 

Papier 

a kartón -  

robot 

technický materiál - papier a kartón, ich 

výroba, základné suroviny na ich výrobu a 

vlastnosti  

Žiak vie: 

-  uviesť základné vlastnosti 

kartónu  

OSR 

ENV 



výrobky: z kartónu - robot - zhotoviť robota z kartónu 

 

 2. 1. Technické 

materiály 

Textil - 

ozdobné stehy 

- záložka do 

knihy 

textil – vlastnosti textilu, nasiakavosť, 

farebná kombinovateľnosť 

a pod., údržba textilu 

stehy (krížikový, stonkový, a iné) 

Žiak vie: 

- vyšiť ozdobné stehy  

- pozná vlastnosti textilu 

- zásady starostlivosti o 

textil 

OSR 

OŽZ 

 3. 1. Technické 

materiály 
Textil -  

oprava 

poškodenej 

ponožky 

technikou 

štopkania. 

textil – technika štopkania 

Ako sa štopká, si žiaci môžu pozrieť na 

videu: 

https://www.youtube.com/watch? 

feature=player_embedded&v= 

4nY1jTVyBE0) 

 

 

Žiak ovláda opraviť 

ponožku technikou 

štopkania 

MEV 

OŽZ  

FIG 

 4. 1. Technické 

materiály 
Textil - 

zhotovenie 

bábiky alebo 

zvieratka 

s využitím 

techniky 

štopkania 

a použitia 

ozdobných 

stehov. 

zhotovenie výrobku z textilu štopkaním 

a použitím ozdobných stehov. 

Žiak vie: 

- zhotoviť výrobok z textilu 

štopkaním a  použitím 

ozdobných stehov 

OSR 

OŽZ 

https://www.youtube.com/watch


XII. 1. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Vianočné 

tradície 

ľudové tradície na sv. Mikuláša, Luciu 

výroba mikulášskeho darčeka 

Žiak vie: 

- uviesť  ľudové tradície na 

sv. Mikuláša, Luciu 

- zhotoviť jednoduchý 

mikulášsky darček 

RĽK 

OSR 

FIG 

 2. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Vianočné 

tradície 

Príprava cesta, pečenie vianočných 

medovníkov, vytvorenie šablóny 

medovníkov, príprava polevy, pečenie 

a zdobenie medovníkov 

Žiak dokáže: 

-  pripraviť cesto na 

medovníky 

-  vytvoriť šablóny 

medovníkov 

- postup pečenia 

medovníkov 

- pripraviť polevu 

- zdobiť medovníky 

OŽZ 

RĽK 

OSR 

FIG 

ČIG 

 3. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Vianočné 

tradície - 

vianočná 

ozdoba 

Význam Vianoc. Výroba vianočnej 

ozdoby. 

Žiak pozná význam 

Vianoc. Vie zhotoviť 

produkt symbolizujúci túto 

tradíciu – vianočné ozdoby. 

RĽK 

OSR 

FIG 

I. 1. 1. Technické 

materiály 

Drevo -  

projekt 

ošetrenia 

poškodených 

stromov 

dreviny (stromy – ihličnaté, listnaté), 

kríky, vlastnosti drevín, drevené 

predmety, poškodené dreviny 

Žiak vie: 

-  uviesť rozdiel medzi 

kríkmi a stromami, 

- zistiť výskyt stromov v 

okolí, 

- navrhnúť projekt ošetrenia 

poškodených stromov 

ENV 

OŽZ 

FIG 

 2. 1. Technické 

materiály 

Drevo - 

výrobok 

ohýbanie, oddeľovanie, spájanie a úprava 

povrchu dreva 

Žiak vie: 

- zhotoviť výrobok z dreva 

OŽZ 

ENV 



z dreva -  

zvieratká, 

postavy, 

kŕmidla a pod. 

výrobok z dreva FIG 

 3. 1. Základy 

konštruovania 

Konštrukcie 

zo stavebníc 

alebo zo 

škatúľ 

konštrukcie okolo nás a ich spoločenský 

význam 

výrobky: obydlia, mosty, pohyblivé 

detaily strojov, vrtuľka... 

stavebnice, alebo rôzny technický materiál    

Žiak dokáže: 

- zhotoviť konštrukcie zo 

stavebníc alebo zo škatúľ, 

- opísať konštrukcie stavieb 

vo svojom okolí 

OSR 

PPZ 

FIG 

II. 1. 1. Základy 

konštruovania 

Elektrický 

obvod, zdroje 

elektrickej 

energie 

elektrická energia, zdroje (obnoviteľné a 

neobnoviteľné) a ich vplyv na životné 

prostredie, výroba elektrickej energie, 

význam a šetrenie ,bezpečné 

zaobchádzanie s elektrickými 

zariadeniami 

elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj, 

spotrebič 

výrobky: hračka s využitím 

jednoduchého elektrického obvodu - 

žiarovka E 10, tenký vodič, 

spínač, batéria 4,5 V 

Žiak vie: 

-  prezentovať zásady 

bezpečnej práce s 

elektrickými zariadeniami, 

- vysvetliť význam šetrenia 

elektrickou energiou, 

- zhotoviť výrobky s 

využitím zapojenia 

jednoduchého 

elektrického obvodu 

OŽZ 

OSR 

FIG 

 2. 1. Základy 

konštruovania 

Technické 

komunikačné 

prostriedky 

technické komunikačné prostriedky, 

historické a moderné, ich výhody a 

nevýhody 

Žiak vie: 

- porovnať komunikáciu na 

diaľku v minulosti a v 

súčasnosti, 

- napísať správu 

prostredníctvom SMS alebo 

cez e-mail, 

 



- vysvetliť výhody a 

nevýhody moderných 

komunikačných 

prostriedkov 

 3. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Fašiangy Fašiangy - zvyky a tradície - 

powerpointová prezentácia 

výroba masky 

Žiak vie: 

- uviesť zvyky a tradície 

počas Fašiangov 

- zhotoviť fašiangovú 

masku 

RĽK 

MEV 

FIG 

 4. 1. Základy 

konštruovania 

Ochrana 

životného 

prostredia - 

projekt 

Projekt na tému: „Ochrana životného 

prostredia“ 

Žiak vie: 

- vypracovať jednoduchý 

projekt o ochrane životného 

prostredia. 

OSR 

ENV 

FIG 

III. 1. 1. Základy 

konštruovania 

Ochrana 

životného 

prostredia - 

projekt 

Prezentácia projektu na tému: „Ochrana 

životného prostredia“ 

Žiak vie: 

- prezentovať jednoduchý 

projekt o ochrane životného 

prostredia. 

PPZ 

OSR 

ENV 

 2. 1. Príprava 

pokrmov 

Stolovanie, 

skladanie 

servítok 

stôl na slávnostnú príležitosť 

skladanie servítok 

zásady stolovania 

Žiak dokáže: 

-  navrhnúť úpravu stola na 

slávnostnú príležitosť 

- skladať servítky 

OSR 

FIG 

 3. 1. Príprava 

pokrmov 

Pokrmy na 

oslavu 

pokrmy na oslavu (napr. nepečená 

ovocno-smotanová torta, 

ovocná šťava, chlebíčky) 

Žiak dokáže: 

- pripraviť jednoduché 

pohostenie 

OSR 

OŽZ 

FIG 

 4. 1. Príprava 

pokrmov 

Vhodné 

a nevhodné 

potraviny 

vhodné pokrmy na kúpalisko, výlet a pod. Žiak vie: 

- uviesť  príklady vhodných 

potravín na špecifické 

udalosti 

OŽZ 

OSR 

FIG 



IV. 1. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Veľkonočné 

tradície 

Zvyky, tradície a význam Veľkej noci-  

powerpointová prezentácia 

Žiak vie: 

- uviesť aké boli zvyky 

a tradície Veľkej noci 

- uviesť význam Veľkej 

noci 

RĽK 

MEV 

MUV 

 2. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Veľkonočné 

tradície 

Význam Veľkej noci. Výroba veľkonočnej 

ozdoby. 

Žiak pozná význam Veľkej 

noci. Vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto tradíciu 

– veľkonočné ozdoby. 

RĽK 

MEV 

FIG 

 3. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Veľkonočné 

tradície 

Význam Veľkej noci. Výroba veľkonočnej 

ozdoby. 

Žiak pozná význam Veľkej 

noci. Vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto tradíciu 

– veľkonočné ozdoby. 

RĽK 

MEV 

FIG 

V. 1. 1. Príprava 

pokrmov 

Kultúra 

stolovania 

Kultúra stolovania na Slovensku a vo 

svete 

Žiak pozná  kultúru 

stolovania na Slovensku a 

vo svete 

MUV 

OSR 

 2. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Drotárstvo Ľudové remeslá 

Drotárstvo 

Výrobok z drôtu, napr.:  hlavolam, 

zvieratko, dom a pod., podľa vlastnej 

fantázie. 

Žiak dokáže: 

-  vymenovať ľudové 

remeslá, 

-  zhotoviť produkty 

súvisiace s ľudovými 

remeslami 

RĽK 

OŽZ 

OSR 

 3. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Tkáčstvo Ľudové remeslá 

Tkáčstvo 

Zhotovenie jednoduchej pomôcky na 

tkanie - postup na:  

http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-

2-2-tkacstvo/  

Žiak dokáže: 

-  zhotoviť jednoduchú 

pomôcku na tkanie 

RĽK 

OŽZ 

OSR 

http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-2-2-tkacstvo/
http://eucebnica.url.ph/eu/uncategorized/7-2-2-tkacstvo/


Hodnotenie žiakov základnej školy sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je hodnotený 

známkou.  

Tematický výchovno vzdelávací plán / TVVP/  bol vypracovaný podľa Inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu s 

prihliadnutím na výstupné štandardy a učebné osnovy. 

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

zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.                                                                                           Vypracovala: Mgr. Siposová Eva 

Legenda:  OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                                                    PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti      

                  RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                         DOV - Dopravná výchova 

                  OŽZ - Ochrana života a zdravia                                                           ČIG - Čitateľská gramotnosť 

 ENV – Environmentálna výchova                                                         FIG - Finančná gramotnosť 

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 4. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Hrnčiarstvo Hlina, hrnčiarstvo, keramika. Práca na 

hrnčiarskom kruhu. Modranská keramika. 

Modelovanie – hra na hrnčiara 

Žiak pozná históriu 

hrnčiarstva a techniku 

práce. 

RĽK 

OSR 

MEV 

VI. 1. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Hrnčiarstvo Hlina, hrnčiarstvo, keramika. Návšteva 

keramickej dielne. Práca na hrnčiarskom 

kruhu. 

Žiak dokáže vyrobiť 

hrnčiarsky výrobok. 

RĽK 

OSR 

OŽZ 

 2. 1. Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Hrnčiarstvo Návšteva keramickej dielne. Práca na 

hrnčiarskom kruhu. 

Žiak dokáže vyrobiť 

hrnčiarsky výrobok. 

RĽK 

OSR 

OŽZ 

 3. 1. Vyhodnotenie 

celoročnej 

práce 

Hodnotenie 

celoročnej 

práce žiakov 

Hodnotenie celoročnej práce žiakov  OSR 


