
Časovo-tematický plán predmetu technika – chlapci 6. ročník 

Mes.  Hod. Tematický celok Téma Poznámky   

IX. 
 

1. Človek a technika  Úvodná hodina, BOZP. Poznať pravidlá správania sa v školskej dielni. 
Ochrana zdravia a bezpečnosť na technickej výchove. 
PL 4-8 str.  

2. Človek a technika  Vývoj techniky v Európe a 
vo svete.  

Charakterizovať historický vývoj techniky. Poznať pojmy 
vynález, patent a objav. 

3. Ekonomika 
domácnosti  
 

Pestovateľské práce. 
Technické nástroje 
využívané v záhrade. 

Poznať pracovné nástroje používané pri udržiavaní školskej 
záhradky, areálu školy. 
Svet práce (7.roč.)  9-12 str. 

4. Ekonomika 
domácnosti  
 

Pestovateľské práce. Pôda. Pôda ako prírodný zdroj. 
Starostlivosť o záhradku, obrábanie pôdy.  PL 50-52 str. 
Pestovateľské práce 14- 32 str. 

X. 5. Pestovateľské práce. 
Kompostovanie.  

Poznať význam a výhody kompostovania. Vedieť založiť 
a udržovať kompost.  
Udržiavať školský kompost. 
Pestovateľské práce  12-13 str. 

6. Grafické spracovanie 
v technike   

Základy technického 
zobrazovania.  

Vedieť načrtnúť výrobok, porozumieť výkresu. Poznať pojmy 
kóta, kótovanie, piktogram, technické písmo, technický 
výkres.  
PL 9-14 str.  

7. Grafické zobrazenie 
v technike  

Náčrt výkresu, jeho 
prečítanie a porozumenie.  8. 

XI. 
 
 
 

9. Technické materiály 
a pracovné postupy ich 
spracovania  
 
 

Technické materiály – 
drevo.  
 
 
 

Poznať a rozlíšiť základné druhy materiálov, vedieť vysvetliť 
pojmy: surovina, materiál, polovýrobok, výrobok.  
Drevo a jeho spracovanie, stromy a kríky v areáli školy. 
Poznať časti kmeňa, letokruhy. 
PL 15-20 str.  

10. Spájanie dreva.  
 

Poznať základné náradie na ručne opracovanie dreva. 
Prechádzka jesennou prírodou. 
Drevený výrobok – vtáčia búdka, hmyzí hotel, autíčko. 

11. 

12. 



XII. 
 

13. 

14. 

15. 

 
 
I. 

16. -II- Technické materiály – plast.  Využitie plastov v domácnosti. Vedieť rozlíšiť základné druhy 
plastov, ich použitie a vlastnosti.  
Výrobok z plastových obalov. Recyklácia plastov, triedenie 
odpadov. 
PL 28-33 str.  

17. 

18. -II- Technické materiály – kov. Poznať základné postupy spracovania kovu, vlastnosti kovov, 
použitie.  
PL 21- 24 str.  

II. 
 
 
 

19. -II- Obrábanie  kovov.   Poznať princípy ručného a strojového obrábania kovov. 
Možnosť vyrobiť si kovovú postavičku/ svietnik.  
PL 25-27 str.  

20. Ekonomika 
domácnosti  
 

Príprava jedál a výživa  Poznať pravidlá správania sa v školskej kuchynke.  
Poznať základné vybavenie školskej kuchynky. 
PL 46-49 str.   

III. 21. -II- Príprava jedál a výživa Vedieť pripraviť jednoduché jedlo. Poznať základné postupy 
pri príprave jedál.  

22. Jednoduché stroje a 
mechanizmy  

Bicykel ako dopravný 
prostriedok.  
Pravidlá cestnej premávky.  

Vedieť vymenovať hlavné časti bicykla, Prakticky si osvojiť 
základné činnosti pri údržbe bicykla. 
Pozitívny vplyv na životné prostredie.  
Technická výchova  
137- 142 str. 

23. Jednoduché stroje 
a mechanizmy  

Konštrukcia bicykla 
Bezpečnosť na bicykli  

24. 
 
 
 
 

Ekonomika 
domácnosti  
 

Elektrická energia, Značky 
v elektrine  

Elektrická energia, výroba – premena energií, zdroje, 
využitie v priemysle a v domácnosti, šetrenie elektrickou 
energiou  
Základné značky v elektrine, kreslenie elektrických obvodov. 
Osvojiť si pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a 



 

 

 

 

 

 

IV. 
 

25. Technológia montáže 
v elektrotechnike  

vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.  
Separovanie nebezpečného odpadu – batérie.  
PL 34- 41 str.  
Technická výchova 84-103 str. 

IV.  26. -II- Spotreba elektrickej 
energie v domácnosti  

Spotreba elektrickej energie v domácnosti.  
Šetrenie elekrickej energie.  
Náhradné zdroje energie. 
Prezentovanie informácii o spotrebe domácnosti žiaka.  

27. 

V. 
 
 
 
 

28. Človek a technika  Práca so stavebnicou  Elektrický obvod, prevody. 
Práca s robotickou stavebnicou – žiarovka, motorček.  
Technická výchova str. 130 

29. 

30. Svet práce  Trh práce, 
možnosti vzdelávania. 

Kto som a kým budem. 
Povolanie ľudí, druhy pracovísk, možnosti v regióne. 
PL 56-60 str. 

 
VI. 

31. Ekonomika domácnosti  
 

Pestovateľské práce Poznať pojmy osivo, priesady. Vysvetliť podmienky a zásady 
pestovania vybraných druhov zeleniny.  
Práca na školskom políčku a v areáli školy.  
Pestovateľské práce 69-92 str. zelenina 

32. Ekonomika domácnosti  
 

Pestovateľské práce. 
Okrasné rastliny.  

Zásady ošetrovania izbových rastlín, rozmnožovanie.  
Kvety v interiéri a exteriéry. 
Starostlivosť o kvetinové záhony v areáli školy. 
Svet práce (8roč.)  8-33str. 

33. Záverečná hodina  Záverečné zhodnotenie Hodnotové ciele 
Hodnotenie práce žiakov. Sebareflexia 

    



Použitie metodických materiálov a učebníc: 

1. Pracovný zošit Technika pre 6.ročník 

2. Pracovný zošit Hravá technika pre 6.ročník  

3. Učebnice technickej výchovy  

4. Učebnica technických prác pre 8. ročník 

5. Učebnica Pestovateľské práce 6.ročník  

6. Učebnice – environmentálna výchova 

 


