
Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu TECHNIKA pre 9. ročník 
 
Časová dotácia predmetu:  1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

IX. 
(3h) 

9 BYTOVÉ INŠTALÁCIE 

1 
Úvod do vyučovania predmetu 
Oboznámenie žiakov s kritériami 

hodnotenia a klasifikácie 

Školský poriadok, pracovný poriadok 
v školskej dielni 

- vysvetliť príčiny možných porúch 
elektrickej inštalácie a z nich vyplývajúce 
nebezpečenstvá pre človeka, 

- vysvetliť pravidlá správania sa pri 
poruchách plynoinštalácie, 

- uviesť najčastejšie poruchy 
vodoinštalácie a kanalizácie, 

- vyhľadať informácie o možnosti využitia 
solárnej a geotermálnej energie pri 
vykurovaní, 

- vysvetliť niektoré poruchy vykurovacích 
systémov a základné pravidlá správania 
sa pri poruchách, 

- uviesť príklady možností šetrenia 
energiami, 

 
OSR, OŽZ 

 
 
 

OŽZ 
 

Rozvíjanie 
finančnej 

gramotnosti 
(2/2) 

 
 

 
 
 

ENV 

1 
Základné prvky bytovej 

elektroinštalácie 

Silnoprúdová a slaboprúdová 
elektroinštalácia, elektroinštalačný 
materiál 

1 
Spotreba elektrickej energie  

v domácnosti – jej výpočet 
Spotreba elektrickej energie  
v domácnosti 

X. 
(4h) 

1 Plynoinštalácia – základné prvky Základné prvky a ich funkcia 

1 Plynové spotrebiče Plynové spotrebiče, poruchy 

1 Vodoinštalácia a kanalizácia 
Základné prvky a ich funkcia, 
regulácia spotreby v domácnosti, 
poruchy 

1 
Kúrenie a klimatizácia 

v domácnosti - druhy 
Druhy kúrenia a vykurovania, 
poruchy, klimatizačné zariadenia 

XI. 
(4h) 

1 Možnosti solárnej a geotermálnej 
energie pri vykurovaní 

Formy energie, regulácia spotreby 
tepla 

1 
Revízia a údržba bytovej 

inštalácie 
Revízia a údržba bytových inštalácií 

5 TVORIVÁ ČINNOSŤ 

2 
Návrh a technický výkres 

vlastného výrobku 

Návrh a technický výkres vlastného 
zložitejšieho kombinovaného 
výrobku, dizajn 

- navrhnúť technologický postup 
zhotovenia výrobku, 

- zhotoviť výrobok s využitím aj ďalších 
pracovných postupov, 

 
 

 
 
 



 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

XII. 
(3h) 

1 
Pracovné postupy opracovania 

materiálov 
Praktické činnosti zamerané na 
zhotovovanie navrhnutých výrobkov, 
pracovné postupy z oblasti 
opracovania dreva, kovov, plastov 
a z oblasti elektrotechniky 

- zdôvodniť potrebu použitia ďalších 
pracovných postupov ručného 
spracovania vybraných materiálov pri 
zhotovení výrobku, 

- aplikovať jednoduchý elektrický obvod 
na vlastnom výrobku, 

- zhotoviť vlastný zložitejší kombinovaný 
výrobok podľa navrhnutého projektu, 

OŽZ 
 
 

MEV, ENV 

2 
Zhotovenie navrhnutého 

výrobku 

I. 
(3h) 

5 STROJOVÉ OPRACOVANIE MATERIÁLOV 

2 
Strojové opracovanie dreva, 

kovov a plastov 
Metódy strojového opracovania 
dreva, kovov a plastov 

- rozlíšiť podľa princípu obrábania (tvary 
obrábaných plôch – nástroj – obrábací 
stroj) metódu obrábania (vŕtanie, 
brúsenie, sústruženie, frézovanie, 
lisovanie), 

- zdôvodniť význam vybraných technológií pre 
výrobnú prax, 

- prezentovať výsledky pozorovania z exkurzie 
zameranej na strojové obrábanie technických 
materiálov, 

 
 
 
 

MEV, ENV 
 
 
 

1 Obrábací stroj, obrobok Obrábací stroj, obrobok – výrobok, 
nástroj, pohyby, obrábané plochy 

II. 
(3h) 

1 CNC stroje CNC stroje (aj modely) 

1 
Progresívne metódy obrábania 

materiálov 

Vybrané progresívne metódy 
obrábania materiálov: laser, vodný 
lúč, elektroerozívne obrábanie a pod. 

4 SVET PRÁCE 

1 Voľba profesijnej orientácie 

Základné princípy, sebapoznávanie, 
osobné záujmy a ciele, telesný 
a zdravotný stav, osobné vlastnosti 
a schopnosti, sebahodnotenie, vplyvy 
na voľbu profesijnej orientácie 

- preukázať v modelových situáciách 
schopnosť prezentovať sa pri vstupe na 
trh práce, 

 
OSR 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

III. 
(4h) 

1 
Práca s profesijnými 
informáciami, poradenské služby 

Informačná základňa pre voľbu 
povolania, práca s profesijnými 
informáciami a využívanie 
poradenských služieb 

- identifikovať internetové a tlačové zdroje 
informácií o pracovných miestach, 
kariére a podnikaní, 

- stanoviť si kariérne ciele, 

MEV 
 

OSR 
 

Rozvíjanie 
finančnej 

gramotnosti 
(2/1, 2/4) 

1 Podnikanie – druhy a štruktúra Druhy a štruktúra organizácií 

1 Formy podnikania 

Najčastejšie formy podnikania, malé 
a stredné podnikanie 

3 PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE 

1 
Zelenina, podmienky a zásady 

pestovania 
Základné podmienky pre pestovanie 
(pôda a jej spracovanie), zelenina 
(osivo, výsadba, priesad, jednotenie 
zeleniny) 

- vykonávať jednoduché pestovateľské 
činnosti, 

- zvoliť vhodné pracovné postupy pri 
pestovaní vybraných rastlín, 

- dodržiavať zásady hygieny 
a bezpečnosti, 

 
 

ENV, OŽZ 

IV. 
(3h) 

2 
Pestovanie vybraných druhov 

zeleniny 

3 TVORIVÁ ČINNOSŤ 

1 Návrh vlastného výrobku 

Návrh a technický výkres vlastného 
zložitejšieho kombinovaného 
výrobku, dizajn 

 

- navrhnúť technologický postup 
zhotovenia výrobku, 

- zhotoviť výrobok s využitím aj ďalších 
pracovných postupov, 

- zhotoviť vlastný zložitejší kombinovaný 
výrobok podľa navrhnutého projektu, 

 
 
 

MEV, ENV  

V. 
(3h) 

2 
Zhotovenie navrhnutého 

výrobku 

Praktické činnosti zamerané na 
zhotovovanie navrhnutých výrobkov 
 

4 RODINNÁ PRÍPRAVA 

1 Rodina, úplná a neúplná rodina 
Význam vzťahov, hodnotová 
orientácia, zodpovednosť, tolerancia, 
rodinné zázemie, 

- diskutovať o roliach v rodine, 
- identifikovať predpoklady pre založenie 

rodiny, 

VMR 

 
 
 
 
 



 
 

Mesiac 
Počet 
hodín 

TEMATICKÝ CELOK 
Téma 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové témy 
Medzipredmetové 

vzťahy 

VI. 
(3h) 

1 Úloha a ciele manželstva 
Povinnosti a práva manželov, 
komunikácia medzi členmi rodiny, 
rodinné súžitie 

- efektívne komunikovať v rodine, 
- analyzovať a diskutovať o faktoroch 

ohrozujúcich rodinu. OSR, VMR 

1 Faktory ohrozujúce rodinu 
Nebezpečné zlozvyky a ich následky 
(napr. fajčenie, závislosť na hrách, 
šikanovanie, domáce násilie) 

1 Záverečné opakovanie a zhrnutie 
učiva 

   

 
 
 
 
 Prierezové témy:  

 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV Environmentálna výchova 

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

MEV Mediálna výchova 

MUV Multikultúrna výchova 

OŽZ Ochrana života a zdravia 

 


