
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

 

TEMATICKÝ  PLÁN  UČITEĽA 

 

                          Predmet:     TECHNIKÁ VÝCHOVA   Ročník:  8  (2 hodiny týždenne)         

                     

 
Mesiac  

Hodina 

 

Učivo 

Cieľ /  

Výstupy žiaka 

Žiak je vedený k / 

Kľúčové kompetencie 

 

Prierezové témy 

Poznámky (metódy, 

formy, medzipredm.v.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. 

1. Poučenie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci  

Oboznámenie s obsahom 

učiva 

Poučenie o BOZP, 

požiadavky na pomôcky. 

Spôsobilosť učiť sa učiť 

sa 

- uplatňovať základy 

z nižších ročníkov 

z rôznych vyučovacích 

predmetov 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

Podpísať poučenie o 

BOZP 

2. Človek a technika 
Človek – príroda - spoločnosť  

Vedieť vysvetliť pojem 

technika, technické 
prostredie     

a technické dielo ako produkt 

ľudskej činnosti.  

Spôsobilosť učiť sa učiť 

sa 
- uplatňovať základy 

z rôznych predmetov 

Environmentálna 

výchova 
- vnímať vzťah medzi 

človekom a predmetmi, 

ktoré nás obklopujú 

3. Pozitívne a negatívne dôsledky 

techniky 

Vedieť vymenovať pozitívne 

a negatívne dôsledky 

techniky. 

 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 

- vyjadrovať sa 

prostredníctvom 

techniky 

Mediálna výchova 

- uvedomovať si 

negatívne vplyvy 

techniky na osobnosť 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   9. 

4. 

5. 

 

 

6. 
 

 

História techniky 

História techniky na Slovensku, 

pro 

Najvýznamnejšie objavy 

a vynálezy 18. -20. storočia 
História techniky – PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

Poznať stručnú históriu 

techniky. 

Poznať najvýznamnejšie 

objavy a vynálezy 18.– 20. 

storočia. 
Poznať históriu techniky na 

Slovensku 

a najvýznamnejších 

slovenských vynálezcov. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle 

Spôsobilosť chápať 
kultúru v kontexte 

- rešpektovať dedičstvo 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 

- rešpektovať dedičstvo 

Multikultúrna výchova 

- tolerovať a chápať 

rýchly vývoj techniky 

Multikultúrna výchova 

- vnímať vlastné tradície 
a porovnávať ich s inými 

krajinami 

Multikultúrna výchova 

- vnímať vlastné tradície 

a porovnávať ich s inými 

krajinami 

 



 

 

    7. Vznik výrobku 
Myšlienka-konštrukcia-výroba-

využitie 

Vedieť vysvetliť pojem 
technologický postup a 

opísať všeobecne cestu 

vzniku výrobku 

Spôsobilosť riešiť 
problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

- uvedomovať si svoje 

silné a slabé stránky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. 

8. Ručné opracovanie materiálu Vedieť vybrať vhodný 

materiál na výrobu vlastného 

výrobku a správne kalibrovať 

meradlo 

Vedieť prezentovať svoju 

prácu. 

Spôsobilosť učiť sa učiť 

sa 

- uplatňovať základy 

rôznych techník, 

priblížiť sa návrhu 

  

9. Vŕtanie veľkých priemerov do 

dreva 

Poznať a dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia v školskej dielni. 

Spôsobilosť učiť sa učiť 

sa 

- vedieť rešpektovať 

pravidlá 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

 

10. Konštrukčné spájanie dreva Zhrnúť, zopakovať a utvrdiť 
poznatky z tematického celku 

Človek a technika. 

Spôsobilosť riešiť 
problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

11. Praktická činnosť- výroba 

stolčeka, príprava materiálu, 

obrysovanie, pílenie 

Pochopiť postup 

navrhovateľskej činnosti. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

  

 

12. Výroba stolčeka Vedieť popísať proces 

vzniku technického produktu.  

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

  



 

 

 

 

10. 

Snažiť sa tvorivo myslieť. - vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle 

a prostredníctvom 

výtvarného umenia 

13. Výroba stolčeka Ovládať základnú technickú 

grafiku. Vedieť udržiavať 

poriadok vo svojom okolí. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle 

a prostredníctvom 

technickej grafiky 

  

14. Výroba stolčeka, povrchová 

úprava 

Poznať rôzne druhy čiar 

a písma, chápať pojem kóta, 

mierka zobrazovania. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle 
a prostredníctvom 

technickej grafiky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11. 

15. Dlabanie Vedieť pomenovať náradie    

16. Výroba vianočného svietnika     

17. Výroba vianočného svietnika Vedieť realizovať drobný 

projekt (zhotoviť technický 

náčrt, vedieť vybrať vhodný 

materiál, zvoliť konštrukčné 

riešenia a spoje, navrhnúť 

technológie). 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

18. Výroba vianočného svietnika  Osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti 

- sústreďovať sa na 

kvalitu 

  

19. Výroba vianočného svietnika Chápať pojmy: surovina 

(materiál), polovýrobok, 
výrobok 

   

20. Pílenie lupienkovou pílkou Vedieť pomenovať náradie    

21. Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

Poznať fyzikálne vlastnosti 

dreva. 

   



 

 

 

   11. 

    22. 

 

 

Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12. 

23. Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

 Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

Environmentálna 

výchova 

- pozitívny vzťah medzi 

ľuďmi a predmetmi 

 

24. Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

 Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

  

25. Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

 

 

 
 

 Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

26. Výroba vianočných ozdôb 

z dreveného odpadu 

 

Vysvetliť dôležitosť 

komunikácie o finančne 

významných záležitostiach s 

finančnou inštitúciou 

(predchádzanie konfliktom, 

krízové situácie). Kriticky 

zhodnotiť informácie 

poskytované reklamou. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

finančné informácie, 

finančné inštitúcie 

(bankové a nebankové 

subjekty, dcérske 

spoločnosti a pobočky 

zahraničných bánk)  

 

27. Základné technologické 

postupy pri spracovaní 

technických materiálov 

Poznať nástroje, náradie 

a technológie pri rôznych 

technických činnostiach 

(meranie, rezanie, strihanie, 
sústruženie, frézovanie, ...) 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 
technickú terminológiu 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

 

28. Sústruženie Poznať prácu so sústruhom Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    1. 

29. Sústruženie – výroba drevených 

panáčikov 

Pracovať so sústruhom 

Zúročiť nadobudnuté 

poznatky pri výrobe 

jednoduchého výrobku, 

dodržať technologický 

postup a priblížiť sa čo 

najviac návrhu. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 

technickú terminológiu 

   

30. Sústruženie – výroba drevených 

panáčikov 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 

- rešpektovať dedičstvo 

a ľudové tradície 

  

31. Sústruženie – výroba drevených 

panáčikov 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 

technickú terminológiu 

  

32. Sústruženie – výroba drevených 
panáčikov 

Spôsobilosť riešiť 
problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

33. Frézovanie Poznať nástroje a náradie, 

poznať prácu s frézou 

Pracovať s frézou 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

  

34. 

 

 

 

Frézovanie – výroba drevenej 

misky 

Osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti 

- sústreďovať sa na 

kvalitu 

  

 
 

 

 

 

2. 

     35. 
 

 

 

 

 

 

Ekonomika domácnosti Rozdanie prác žiakom, 
sebahodnotenie  

Hodnotenie žiakov navzájom 

Sociálne komunikačné 
spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a sebakriticky 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

- rozvíjať sebareflexiu, 

uvedomovať si svoje 

silné a slabé stránky 

 

36. Porovnanie finančných nákladov 

na kúpu auta 



 

 

 

 

    2. 

37. Porovnanie prevádzkových 

nákladov benzínového, 

naftového, elektrického auta 

Vypracovať projekt    

38. Prezetácia projektov     

39. Konštrukcia bicykla, základné 

opravárske a  údržbárske 

činnosti 

Naučiť žiakov chápať bicykel 

ako dopravný prostriedok 

poznať princíp konštrukcie 

bicykla, osvojiť si pravidlá 

bezpečnosti na 

bicykliuvedomiť si vzťahy 

medzi fyzikálnymi 

poznatkami a ich  technickou 

aplikáciou (koleso na 

hriadeli, páka, prevodový  

pomer a i). 

 Konštrukcia bicykla. Hlavné 

časti, jednotlivé konštrukčné 

uzly. Hlavné činnosti pri 

údržbe bicykla 

(vymedzovanie vôlí, 

nastavenie bŕzd, napínanie 

reťaze, nastavenie meniča 

prevodov). Doprava a životné 
prostredie. Technika ako 

prostriedok na obnovu 

životného prostredia. 

Demontáž a montáž kolies na 

bicykli, opravárske práce 

spôsobom výmeny (pedále, 

výmena a oprava vzdušníc, 

postavenie sedadla, riadidiel, 
výmena ložísk a p.) 

 

 

Vedieť vymenovať 

hlavné časti bicykla, 

Prakticky si osvojiť 

základné činnosti pri 

údržbe bicykla Poznať 

pravidlá cestnej 

premávky, ktoré sa 

vzťahujú na jazdu na 

bicykli a na 

malom motocykli.. 

  

40. Oprava defektu, výmena plášťa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. 

41. Výmena výpletu kolesa, výmena 

reťaze, nitovanie reťaze 

42. Rozobratie, vyčistenie, 

premazanie, náboja kolesa 

43. Pravidlá bezpečnosti na bicykli 



 

 

 

 

     

     

    3. 

44. Regionálne remeslá – pletenie 

z prútia, výber materiálu 

 

Výber a úprava rastlinného 

materiálu, uskladnenie, 

príprava rastlinného 

materiálu na pletenie 

Žiak  pozná základné 

pravidlá pletenia a väzby 

prútov, poznať vhodný 

materiál, úpravu rastlín a 

ostatného materiálu. 

 -získal vedomosti a vie 

ich uplatniť pri vytváraní 

veľkonočných dekorácií 

-vie hodnotiť výber 

materiálu a výsledok 

vlastnej práce 

  

45. Výber, vhodného materiálu, 

vzhľadanie, zber vhodného 

materiálu 

46. Pletenie veľkonočného korbáča 

47.  Pletenie veľkonočného korbáča 

48. Pletenie veľkonočného korbáča 

Príprava veľkonočného trhu 

 

 
 

 

 

4. 

49. Elektronika a automatizácia. 
Senzory, stavebnica LEGO 
MINDSTOM NXT 

 

Oboznámene sa so 

stavebnicou základnej 
zostavy 9797 LEGO 

MINDSTORMS, 

programovateľnou NXT 

kockou 
Oboznámenie sa s  

ikongrafickým NXT 

softwarom v 1.1 stavebnice 

LEGO MINDSTORMS, 

USB pripojenie, pripojenie 

bluetooth 

Programovanie základného 
modelu trojkolky počítačom v 

common palette s  

interaktívnými 

servomotormi, svetelným 

senzorom, zvukovým 

senzorom, tlakovým 

senzorom, ultrazvukovým 

senzorom, senzorom farieb 

 

Vedieť zostaviť základný 

model trojkolky, pripojiť 
senzory ,naučiť sa ich 

programovať a názorne 

predviesť v činnosti 

  

50. Interaktívny servomotor 

51. Tlakový senzor 

52. Zvukový senzor 

53. Ultrazvukový senzor 

54. Svetelný senzor 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. 

55. Farebný senzor 

56. Nastavovanie a základné 

programovanie  základného 
modelu NXT 

57. Nastavovanie a základné 

programovanie  základného 

modelu NXT 

58. Nastavovanie a základné 

programovanie  základného 

modelu NXT 

 

 

 

 

 

 
 



 

59. Skalka 

Základné pravidlá pri vytváraní 

skalky 

Oboznámenie sa so 

základnými pravidlami 

výsadby skalky. 

Vedieť správne vybrať a 

pripraviť záhon pri vytváraní 

skalky. 

Oboznámenie sa s okrasnými 

rastlinami vhodnými pre 

zhotovenie skalky. 

Vedieť zásady týkajúce sa 

pestovania a ošetrovania 

skalničiek.  
Praktická zručnosť – 

ošetrovanie skalničiek. 

Oboznámiť sa so 

základnými pravidlami 

zakladania trávnika. 

Vedieť si pripraviť 

pozemok na sejbu. 

Správne sa vedieť 

postarať o trávnik, 

ošetrovať ho. 

 

Praktická zručnosť – 

hrabanie a ošetrovanie 

trávnika 
 

  

60. Výber miesta, príprava záhona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

61. Pestovanie okrasných rastlín 

v skalke 

 

62. Zásady pestovania a ošetrovania 

rastlín v skalke 

 

63. Praktická činnosť – ošetrovanie 

skalničiek 

 

64. Trávnik 

Zakladanie trávnika 
Príprava pozemku – sejba 

 

Oboznámiť sa so základnými 

pravidlami zakladania 
trávnika. 

Vedieť si pripraviť pozemok 

na sejbu. 

Správne sa vedieť postarať o 

trávnik, ošetrovať ho. 

 

Praktická zručnosť – 

hrabanie a ošetrovanie 

trávnika 

Trávnik – pravidlá 

 
Sejba 

 

 

Ošetrovanie, hrabanie, 

zalievanie trávnika 

 

  

65. Ošetrovanie trávnika, kosenie, 

zalievanie 

 

66. Praktická zručnosť – hrabanie, 

ošetrovanie trávnika 

 

 

 

                                                                                                  

 


