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Hodina 

 

Učivo 

Cieľ /  

Výstupy žiaka 

Žiak je vedený k / 

Kľúčové kompetencie 

 

Prierezové témy 

Poznámky (metódy, 

formy, medzipredm.v.) 

 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 

1. 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 

U s. 5- 7 

2. 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 

U s. 7 - 8 

3. História techniky Poznať stručnú históriu 

techniky. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle 

Multikultúrna výchova 

- tolerovať a chápať 

rýchly vývoj techniky 

U s. 8 – 11 

ČG 

4. Najvýznamnejšie objavy a vynálezy 

18. -20. storočia 

Poznať najvýznamnejšie 

objavy a vynálezy 18.– 20. 
storočia. 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 
- rešpektovať dedičstvo 

Multikultúrna výchova 

- vnímať vlastné tradície 
a porovnávať ich s inými 

krajinami 

U s. 11 – 15 

ČG 

5. História techniky na Slovensku Poznať históriu techniky na 

Slovensku a najvýznamnejších 

slovenských vynálezcov. 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 

- rešpektovať dedičstvo 

Multikultúrna výchova 

- vnímať vlastné tradície 

a porovnávať ich s inými 

krajinami 

 

U s. 15 – 20 

ČG 



6. 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 

U s. 20 – 22 

FG 

7. Praktická činnosť 1:  

Vlastný výrobok  

(návrh, prezentácia) 

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 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

- vedieť s láskou 

obdarovať blízkeho 

človeka 

Pomôcky na výrobu 

vlastného výrobku 

FG 

8. Pravidlá správania sa v školskej 

dielni 

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 

U s. 23 

9. Opakovanie tem. celku Človek 

a technika 

Zhrnúť, zopakovať a utvrdiť 

poznatky z tematického celku 

Človek a technika. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- uvedomovať si svoje 

silné a slabé stránky 

U s. 24 

10. Grafická komunikácia 

Základy navrhovateľskej činnosti 

Pochopiť postup 

navrhovateľskej činnosti. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Mediálna výchova 

- uvedomovať si 

negatívne vplyvy techniky 

na osobnosť 

U s. 25 

FG 

11. Technické tvorivé myslenie Vedieť popísať proces vzniku 
technického produktu.  

Snažiť sa tvorivo myslieť. 

Sociálne komunikačné 
spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a prostredníctvom 

výtvarného umenia 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

- uvedomovať si svoje 

silné a slabé stránky 

U s. 26 
FG 

12. Základy technickej komunikácie Ovládať základnú technickú 

grafiku. Vedieť udržiavať 

poriadok vo svojom okolí. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a prostredníctvom 

technickej grafiky 

Mediálna výchova 

- vedieť správne 

selektovať informácie 

získané z internetu 

U s. 27 

ČG 

13. Čiary a písmo používané na 

technické kreslenie 

Poznať rôzne druhy čiar 

a písma, chápať pojem kóta, 

mierka zobrazovania. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a prostredníctvom 
technickej grafiky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- rozvíjať sebareflexiu, 

uvedomovať si svoje silné 
a slabé stránky 

U s. 28 – 31 

ČG 



14. Zobrazovanie, technický náčrt 

Pravouhlé premietanie 

Vedieť, čo je priemetňa, 

pôdorys, bokorys, nárys. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a prostredníctvom 

technickej grafiky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- rozvíjať sebareflexiu, 

uvedomovať si svoje silné 

a slabé stránky 

U s. 32, 33 

15. Počítač a technické kreslenie 

Softvér určený na technické 

kreslenie 

Vedieť realizovať drobný 

projekt, zhotoviť technický 

náčrt aj na počítači. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a prostredníctvom 

technickej grafiky 

Mediálna výchova 

- uvedomovať si 

negatívne mediálne 

vplyvy na osobnosť 

IKT 

U s. 34 - 36 

16. Praktická činnosť 2: 

Technický výkres 

Vedieť realizovať drobný 

projekt (zhotoviť technický 

náčrt, aj na počítači a vedieť 

vybrať vhodný materiál, zvoliť 

konštrukčné riešenia a spoje, 

navrhnúť technológie). 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Environmentálna výchova 

- vnímať pozitívny vzťah 

k prírode a životnému 

prostrediu 

Výkres A4, rysovacie 

potreby, ceruza 

ČG 

17. Úlohy na opakovanie tematického 

celku Grafická komunikácia 

Zhrnúť, zopakovať a utvrdiť 

poznatky z tematického celku 

Grafická komunikácia. 

Osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti 

- sústreďovať sa na kvalitu 

Environmentálna výchova 

- vnímať vzťah medzi 

človekom a prostredím 

U s. 40, 41 

18. Materiály a technológie 

Základné druhy technických 

materiálov a ich vlastnosti 

Poznať základné druhy 

technických materiálov 

Chápať pojmy: surovina 

(materiál), polovýrobok, 

výrobok 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

Environmentálna výchova 

- správne  racionálne 

chápať techniku vo 

vzťahu  

príroda - spoločnosť – 
technika 

U s. 42, 43 

19. Drevo  

Fyzikálne vlastnosti dreva 

Chápať význam lesov ako 

zdroj kyslíka a dreva. Delenie 

a využitie stromov. Poznať 

základné vlastnosti dreva. 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

 

Environmentálna výchova 

- šetriť surovinami,  

prírodnými zdrojmi 

U s. 44 – 48 

ČG 

20. Technologické vlastnosti dreva Poznať fyzikálne vlastnosti 

dreva. 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

 

Environmentálna výchova 

- šetriť surovinami,  

prírodnými zdrojmi 

U s. 49 – 51 

ČG 

21. Úlohy na opakovanie tematického 

celku Drevo 

Zhrnúť, zopakovať a utvrdiť 

poznatky z tematického celku 

Drevo. 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  
v materiáloch 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- uvedomovať si svoje 
silné a slabé stránky 

U s. 52 



 

22. Kovy Poznať druhy kovov a ich 

základné vlastnosti a využitie 

v praxi. 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

Environmentálna výchova 

- pozitívny vzťah medzi 

ľuďmi a predmetmi 

U s. 53 – 57 

ČG 

23. Plasty 

Termoplasty  

Reaktoplasty 

Poznať rozdelenie plastov a ich 

základné vlastnosti a využitie 

v praxi. 

Gramotnosť v oblasti 

prírodných vied 

- hľadať logické postupy  

v materiáloch 

Environmentálna výchova 

- pozitívny vzťah medzi 

ľuďmi a predmetmi 

U s. 58 – 62 

ČG 

24. Recyklovanie plastov Chápať význam separácie 

zberu odpadu v domácnostiach. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 
- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Environmentálna výchova 

- šetriť prírodné zdroje, 
využívať recykláciu na 

ochranu životného 

prostredia 

U s. 63 

FG 

25. Plánovanie a vedenie domácnosti 

Finančné inštitúcie a finančné 

produkty 

Reklama 

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)  

PZ s.35-45 

FG 

ČG 

26. Základné technologické postupy 

pri spracovaní technických 

materiálov 

Poznať nástroje, náradie 

a technológie pri rôznych 

technických činnostiach 
(meranie, rezanie, strihanie, 

vyrovnávanie, ohýbanie, 

spájanie, rašpľovanie, ...) 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 
súvisle a používať 

technickú terminológiu 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 
s rôznym materiálom 

U s. 65 - 67 

27. Správna voľba meradla a pomôcok 

na obrysovanie 

Vedieť správne pomenovať 

jednotlivé druhy meradiel 

a pomocou nich preniesť tvar 

a rozmery predmetu z výkresu 

na materiál 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 

technickú terminológiu 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

U s. 67 - 69 

28. Základy ručného opracovania 

technických materiálov – drevo a 

kovy 

Poznať druhy píl a ich použitie; 

rašpľu, pilník a postup pri 

pílení; vŕtanie, strihanie 

a ohýbanie plechu 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 

technickú terminológiu 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

U s. 70 – 83  



29. Drevospracujúce a kovospracujúce 

remeslá 

Poznať prácu rôznych remesiel 

– tesár, kolár, tokár, debnár, 

korytár, kováč, drotár 

Spôsobilosť chápať 

kultúru v kontexte 

- rešpektovať dedičstvo 

a ľudové tradície 

Multikultúrna výchova 

- chápať regionálne 

symboly 

U s. 84 – 87 

ČG 

30. Základy ručného opracovania 

technických materiálov – plasty 

Poznať postup pri tvárnení a 

lepení plastov. 

Sociálne komunikačné 

spôsobilosti 

- vyjadrovať sa výstižne, 

súvisle a používať 

technickú terminológiu 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

U s. 88, 89 

31. Práca podľa jednoduchého 
technologického postupu 

a technického výkresu 

Zúročiť nadobudnuté poznatky 
pri výrobe jednoduchého 

výrobku, dodržať 

technologický postup 

a priblížiť sa čo najviac návrhu. 

Spôsobilosť riešiť 
problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Ochrana života a zdravia 
- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

U s. 90, 91 

32. Základné nástroje a náradie na 

ručné opracovanie dreva, kovu a 

plastov 

Poznať nástroje a náradie na 

opracovanie dreva, kovu 

a plastov, vedieť ich správne 

použiť. 

Spôsobilosť riešiť 

problémy 

- riešiť problém podľa 

svojich schopností a 

vedomostí 

Ochrana života a zdravia 

- dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

s rôznym materiálom 

U s. 92 

33. Úlohy na opakovanie tematického 

celku Technológie 

Zhrnúť, zopakovať a utvrdiť 

poznatky z tematického celku 

Technológie. Vedieť rozlíšiť 

základné druhy technických 

materiálov:  drevo, kovy, plasty, 
iné technologické opracovanie. 

Osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti 

- sústreďovať sa na kvalitu 

Environmentálna výchova 

- vnímať vzťah medzi 

človekom a prostredím 

U s. 93 - 96 

 Hodnotenie práce žiakov za celý 

školský rok 

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 

 

 

Pozn.:  ENV – environmentálna výchova          

VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu         

PPDZ - primárna prevencia drogových závislostí 

            PTOPR - posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie                

FG – finančná gramotnosť 

            ČG – čitateľská gramotnosť 



 


