
Časovo-tematický plán predmetu technika – dievčatá 8. ročník 

Časová dotácia Tematický 

okruh, celok 

Téma Poznámky 

Mesiac Hod. 
 

S
ep
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m

b
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1. Tematický okruh: 

Technika  

Tematický celok:  

Elektrické 

spotrebiče v 

domácnosti 
 

Zásady bezpečnosti práce na 

hodinách techniky 

 

 

 

Poriadok remeselnej 

dielne, pracovný 

poriadok školskej dielne, 

bezpečné používanie 

spotrebičov v žiackej 

kuchynke. Žiaci si ho 

napíšu do zošita 

Pracovný zošit str. 

 4 – 11 

Hravá technika 2 – 7 

Prvá pomoc pri 

úrazoch v domácnosti 

2.          -II-                    -II-               -II- 

3. Tematický okruh: 

Ekonomika 

domácnosti 

Tematický celok: 

Pestovateľské 

práce 
 

 

 

Starostlivosť o rastliny, 

kvety, kríky, jesenná 

záhrada, zber zeleniny, 

pracovné náradie, príprava 

školskej záhrady na zimu. 

Práca na školskom 

políčku. Bezpečné 

používanie náradia na 

prácu v záhrade,  

jesenný zber zeleniny. 

4. - II - -II - -II- 

O
k
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b

er
 

1. Tematický okruh:  

Technika 
Tematický celok:  

Technická tvorba 

Vytvoriť výrobok, vytvoriť 

reklamný leták s cenovou 

ponukou na predaj vlastného 

výrobku, navrhnúť vlastný 

výrobok, vypracovať projekt 

vlastného jednoduchého 

výrobku 

Výrobok z jesenných 

plodov, finančná 

gramotnosť, výzdoba 

chodby na 2. stupni 

Hravá technika  

 str. 16 - 25 

2. -II - - II - - II - 

N
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 1. - II - -II- - II - 

2. - II - -II- - II - 

3. - II - - II - - II - 

4. 
- II - -II- - II - 

D
ec

em
b

er
 

1. - II - -II- - II - 

2. Tematický okruh: 

Technika 

Tematický celok:  

Svet práce 

Posúdiť svoje možnosti pri 

rozhodovaní a voľbe 

vhodného povolania, osobné 

záujmy a ciele, vysvetliť 

pojem mzda, hrubá, čistá, 

peňažný príjem domácnosti, 

štátna sociálna podpora 

Voľba profesijnej 

orientácie – základné 

princípy, 

sebapoznávanie, osobné 

záujmy a ciele, telesný 

a zdravotný stav, osobné 

vlastnosti a schopnosti, 

sebahodnotenie, vplyvy 

na voľbu profesionálnej 

orientácie, práca 

s profesijnými 

informáciami 

a využívanie 

poradenských služieb 

Pracovný zošiť – str. 29,  

Hravá technika – str. 30 
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1. -II- -II- -II- 

2. -II- -II- -II- 

3. Tematický okruh: 

Technika 

Tematický celok: 

Elektrické 

spotrebiče 

domácnosti 

 

Opísať princípy činnosti 

vybraných elektrických 

spotrebičov, ovláda pravidlá 

vybraných el. spotrebičov 

v domácnosti, vypočíta 

spotrebu el. energie 

vybraných spotrebičov 

v domácnosti, zdôvodniť 

zber, triedenie, likvidáciu 

vybraných el. spotrebičov, 

zrealizovať projekt na kúpu 

el. spotrebiča do domácnosti 

Pracovný zošit str. 4 – 

11 

Hravá technika 2 - 7 

Finančná gramotnosť 
Mixér, smútiovač, fén, 

žehlička, varná kanvica, 

vysávač. 

Zdravá výživa, 

praktické využitie 

mechanizmov  

 

4. - II - -II - -II – 

 

  

F
eb

ru
á
r 

  

1. Tematický okruh: 

Ekonomika 

domácnosti 
Tematický celok:  

Plánovanie 

a vedenie 

domácnosti 

Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí 

ako prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb, vysvetliť kedy sporiť 

a kedy požičiavať, viesť 

domáce účtovníctvo, 

porovnať ceny rovnakého 

výrobku v dvoch rôznych 

obchodoch 

Pracovný zošit 35 - 45 

2. -II-            - II -            -II- 

3. 
Tematický okruh: 

Ekonomika 

domácnosti 
Tematický celok: 

Príprava jedál a 

výživa 

 

 

 

 

 

Orientácia v základnom 

vybavení kuchyne, pri 

zostavovaní jedálneho lístka 

zohľadniť finančné náklady 

naň, pripraviť jednoduché 

jedlá v súlade so zásadami 

zdravej výživy 

Pracovný zošit str. 48-53 

Regionálna výchova – 

autentické turnianske 

jedlo štrúdľa 

Triedenie odpadu – 

environmentálna 

výchova 

Veľkonočná slávnostná 

tabuľa – slávnostné 

stolovanie 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

4. -II-        -II -      -II - 

M a
r

ec
 1.              -II-                      -II-                   -II- 

2. - II-                      -II -      -II - 

A
p
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1.  Tematický okruh: 

Technika 

Tematický celok: 

Technická tvorba         

Vytvoriť výrobok s použitím 

rôznych materiálov – drevo, 

plasty, prírodniny                     

Šperk, ozdoba do 

domácnosti 

Hravá technika  

 str. 16 - 25                  

2. - II - - II - - II - 

3.              -II-                      -II-                  -II- 

4. -II- -II- -II- 

M
á

j 

1. - II - - II - - II - 

2. - II - - II - -II - 

3. -II- - II - - II - 

4. -II -II- -II- 



1. Tematický okruh: 

Ekonomika 

domácnosti 

 

Tematický celok: 

Pestovateľské 

práce 

Zelenina (osivo, výsadba, 

priesady, jednotenie 

zeleniny, podmienky a 

zásady pestovania, 

pestovanie vybraných 

druhov zeleniny).  

Práca na školskom 

políčku. 

Výsadba: Mrkva, 

petržlen, cibuľa, 

reďkvička, zeler, cvikla, 

rajčiny, paprika. 

Vysiatie garafií, cínií. 

letničiek, pletie buriny. 

 

J
ú
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2.   Starostlivosť 

o kvetinové záhony 

v areáli školy, odpad a 

jeho ekologická 

likvidácia, 

kompostovanie 

3. Tematický celok: 

Ekonomika 

domácnosti 

Domáce práce 

a údržba 

domácnosti 

Upratovanie domácnosti, 

organizácia upratovania, 

postupy, prostriedky a ich 

dopad na životné prostredie 

Vyhodnotenie práce, 

záverečná hodina 

Hodnotové ciele, čo 

sme sa naučili, aké 

techniky sme zvládli, 

využitie poznatkov 

v praxi. 

 

Použitie metodických materiálov a učebníc: 

1. Pracovný zošit Technika (plánovať, konštruovať, opraviť) pre 8. ročník 

2. Pracovný zošit hravá technika 

3. Učebnica technickej výchovy 

4. Učebnica technických prác pre 8. ročník 

5. Učebnice pestovateľských prác 8. ročník 

6. Učebnice – environmentálna výchova 

 


