
Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu TECHNIKA pre 7. ročník 
 
Časová dotácia predmetu:  1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne                                                                                               Mgr. Peter Páleš 
 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

IX. 
(3h) 

6 GRAFICKÁ KOMUNIKÁCIA V TECHNIKE 

1 Úvod do vyučovania 
predmetu 

Školský poriadok, pracovný 
poriadok v školskej dielni 

- určiť jednotlivé priemety na technickom 
výkrese, 

- doplniť chýbajúci priemet telesa na 
technickom výkrese, 

- uviesť príklady reálnych predmetov, ktoré je 
potrebné zobraziť viacerými priemetmi, 

- narysovať jednoduchý technický výkres 
výrobku v troch priemetoch, 

- vysvetliť rozdiel medzi technickým výkresom 
a technickou dokumentáciou, 

- naprojektovať tvar, rozmery, materiál 
a pracovný postup na vlastný jednoduchý 
výrobok. 

 
OSR, OŽZ 

 
 

Matematika 
 

MEV 

1 Technická dokumentácia 
výrobku 

Technická dokumentácia 
výrobku 

1 Zobrazovanie telies na tri 
priemetne 

Zobrazovanie telies na tri 
priemetne, určovanie priemetov 

X. 
(4h) 

1 Zobrazovanie telies na tri 
priemetne 

2 Návrh, technický výkres 
jednoduchého výrobku 

Technický výkres vlastného 
jednoduchého výrobku z dreva 
(kombinovaného výrobku) 

11 TECHNICKĚ MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY ICH SPRACOVANIA 

1 Technické materiály,  
ich vlastnosti a využitie 

Kovy, drevo, plasty, keramické 
materiály, sklo, guma, textil, 
kompozitné materiály 

- porovnať vlastnosti vybraných druhov 
technických materiálov, 

- vykonať jednoduchý experiment na 
porovnanie vybranej vlastnosti materiálov, 
vlastnosť aplikovať na príkladoch v praxi, 

- uviesť príklady využitia vybraných druhov 
technických materiálov v praxi, 

- navrhnúť technologický postup zhotovenia 
vlastného výrobku, 

- zrealizovať na výrobkoch vybrané pracovné 
postupy ručného obrábania podľa 
technického výkresu. 

 
 

ENV, OŽZ 
 
 
 XI. 

(4h) 

1 Pracovné postupy obrábania 
dreva 

Rezanie, dlabanie, vŕtanie, 
lepenie 

1 Jednoduché konštrukčné 
spoje 

Spájanie skrutkami, spájanie 
dreva plátovaním 

1 Výrobok z dreva podľa 
technického výkresu  

Hviezdicová miska pod kvetináč 

1 Povrchová úprava dreva Povrchová úprava dreva 

XII. 
(3h) 

1 Pracovné postupy obrábania 
kovov 

Rezanie, pilovanie, vŕtanie, 
nitovanie, ohýbanie 

2 Výrobok z viacerých 
materiálov 

Vianočný svietnik 



 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

I. 
(3h) 

1 Pracovné postupy obrábania 
plastov 

Vŕtanie, lepenie, ohýbanie, 
tvárnenie, spájanie skrutkami 

 ENV, OŽZ 

2 Výrobok z plastu podľa 
technického výkresu 

Netradičný prívesok 

II. 
(3h) 

6 STROJE A ZARIADENIA V DOMÁCNOSTI 

1 Stroje a zariadenia používané 
v domácnosti 

Stroje a zariadenia – 
mechanické, plynové, benzínové, 
elektrické, ich charakteristika, 
výhody a nevýhody 

- charakterizovať stroje a zariadenia používané 
v domácnosti, 

- zdôvodniť výhody a nevýhody využitia 
strojov a zariadení na rôzny pohon, 

- vyhľadať na internete návod na obsluhu 
a základnú údržbu strojov a zariadení, 

- identifikovať nebezpečenstvo pri práci so 
strojmi a zariadeniami, 

- prezentovať bezpečné postupy používania 
vybraných mechanických strojov a zariadení 
v domácnosti, 

- vypracovať projekt na tému obsluhy a údržby 
vybraného domáceho stroja (zariadenia). 

ENV 
 
 

 
OŽZ 

 
 
 

MEV 

2 Obsluha a údržba domácich 
zariadení 

Návody na obsluhu a údržbu 

III. 
(4h) 

1 Bezpečné používanie 
domácich zariadení 

Bezpečné používanie strojov a 
zariadení 

2 Obsluha a údržba domáceho 
stroja (projekt) 

Vypracovanie projektu 

3 DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

1 Oprava omietok, maľovanie  Drobné domáce údržby - správne zaobchádzať s pomôckami, 
nástrojmi, náradím a zariadením vrátane 
údržby, 

-  urobiť drobnú domácu údržbu, 
- skontrolovať a zabezpečiť domácnosť pri 

odchode, 
- dodržiavať základné hygienické a bezpečnostné 

pravidlá a predpisy. 

 
OSR 

 
VMR 

 
ENV 

 
IV. 

(3h) 

1 Tepelné a vodné zdroje  
v domácnosti 

Hlavný uzáver vody, plynu, 
elektrickej energie 

1 Príprava a uskladnenie dreva Príprava dreva, uskladnenie 
dreva, založenie ohňa 

4 SVET PRÁCE 

1 Trh práce, voľba povolania Povolanie ľudí, druhy pracovísk, 
charakter a druhy pracovných 
činností, kvalifikačné, zdravotné 
a osobnostné požiadavky 

  
OSR 

 



 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

V. 
(3h) 

1 Možnosti vzdelávania, 
študijné odbory 

Náplň učebných a študijných 
odborov, prijímacie skúšky, 
informačné a poradenské služby 

- orientovať sa v pracovných činnostiach 
vybraných profesií.  

 
OSR 

 
MEV 1 Profesie, pracovné príležitosti 

v regióne 
Zamestnanie – pracovné 
príležitosti v obci (regióne) 

1 Hľadanie zamestnania Spôsoby hľadania zamestnania, 
písanie životopisu, motivačného 
listu, pohovor u zamestnávateľa, 
problémy zamestnanosti, úrady 
práce, práva a povinnosti 
zamestnancov a zamestnávateľov 

VI. 
(3h) 

3 PLÁNOVANIE A VEDENIE DOMÁCNOSTI 
1 Finančné inštitúcie Bankové subjekty, finančné 

informácie, hotovostný 
a bezhotovostný platobný styk 

- vysvetliť používanie peňazí v bežných 
situáciách (hotovostná a bezhotovostná 
forma peňazí), 

- vysvetliť, prečo je používanie kreditnej 
karty určitou formou pôžičky, 

- vysvetliť hodnotu a význam tvorby 
finančnej rezervy v domácnosti, 

- uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť 
jednotlivci a domácnosti, 

- na jednoduchých príkladoch názorne 
ukázať, ako poistenie funguje, 

- diskutovať o vzťahu medzi rizikom 
a poistením. 

 
MEV, OŽZ 

 
Rozvíjanie 
finančnej 

gramotnosti 

1 Poistenie  Poistenie osôb,  stavieb 
a domácností, motorových vozidiel 

1 Záverečné opakovanie 
a zhrnutie učiva   

 

 
Prierezové témy:  

 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj MEV Mediálna výchova 

ENV Environmentálna výchova MUV Multikultúrna výchova 

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu OŽZ Ochrana života a zdravia 

 


