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VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  Člověk a svět práce 
 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Praktické činnosti 
 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.20 Praktické činnosti – 2.stupeň 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Vyučovací předmět Praktické činnosti  vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum 

pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti 

a přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních ţivotních situací, v 

nichţ ţáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 

souvislostech. 

Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání 

o tuto důleţitou sloţku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším ţivotě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních 

vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Praktické činnosti na 2. stupni: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a 

chovatelství, Provoz a údrţba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Ţáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si 

základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve 

všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím 

vyučovacího předmětu Pracovní výchova ţáci získávají nejen důleţité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také 

důleţité informace ze sféry výkonu práce. To pro ně můţe být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním 

a profesním zaměření. 
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Vyučovací předmět Praktické činnosti je povinný předmět, který se vyučuje v 1. aţ 9. ročníku v 1 hodinové týdenní 

dotaci (celkem 9 hodin). Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Praktické činnosti lze ve vhodných případech 

organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou 

týdenní dotací (např. s Výtvarnou výchovou apod.). Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího 

předmětu Praktické činnosti ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky. Na 1. stupni se třídy nedělí, na 2. stupni jsou ţáci při 

výuce Praktických činností pravidelně střídavě rozděleni do dvou pracovních skupin s odlišným charakterem pracovních 

činností. 

Realizace Praktických činností na 2. stupni: 

 6. ročník: chlapci i dívky mají jednotné osnovy, tj. Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce 

 7. ročník: chlapci i dívky mají jednotné osnovy, tj. Příprava pokrmů 

 8. ročník: chlapci i dívky mají jednotné osnovy, tj. Svět práce, Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce 

 9. ročník: chlapci mají Práci s technickými materiály, dívky Pěstitelské práce 

Část vzdělávacího obsahu některých tematických okruhů (Příprava pokrmů, Provoz a údrţba domácnosti, Svět práce) je 

realizována ve vyučovacím předmětu Občanská a rodinná výchova. Část vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce RVP ZV je realizována rovněţ v některých projektech průřezových témat. 

Výuka probíhá z převáţné části v odborných učebnách školy - školní dílna, odborná učebna pěstitelských prací, odborná 

učebna chemie, odborná učebna výpočetní techniky, na školním pozemku, cvičná kuchyně, v nejbliţším okolí školy a formou 

exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních podnicích. 

Ţáci  budou hodnoceni na základě zadaných odevzdaných prací ( projektů, výrobků, referátů,…) a  aktivity ţáků. 
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KOMPETENCE K UČENÍ: 

 

Učitel: 

- vede ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţňuje ţákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoţivotní 

učení 

- na praktických příkladech blízkých ţákovi vysvětlí smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- podporuje samostatnost a tvořivost 

- učí ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- ve výuce se zaměřuje prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo pouţívá jako prostředek k jejich získání 

- motivuje k učení – snaţí se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení 

- při hodnocení pouţívá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- učí trpělivosti, povzbuzuje 

- jde příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřuje svůj „pedagogický obzor“ 

 

KOMPETENCE  

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

  

 

Učitel: 

- podněcuje ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů 

- učí ţáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“) 

- na modelových příkladech učí ţáky uţívat různé algoritmy řešení problémů 

- podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému 

- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporuje vyuţívání moderní techniky při řešení problémů 

jde příkladem – učí se sám lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 

  

Učitel: 

- vede ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů 

- vede ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

- vede ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

- vede ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

- důsledně vyţaduje dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu 

apod.; umoţňuje ţákům podílet se na sestavování těchto pravidel 

- jde příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s ţáky 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 

 

Učitel: 

- rozvíjí u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 

- minimalizuje pouţívání frontální metody výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

- učí ţáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

- jde příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických 

pracovníků školy; respektuje společně dohodnutá pravidla, na jejichţ formulaci se ţáci sami podíleli 

 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  

 

Učitel: 

- vychovává ţáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako 

osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné 
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účinně pomoci v různých situacích 

- netoleruje sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeţe) 

- netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků 

- netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci 

- netoleruje ţádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů 

- důsledně dbá na dodrţování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy 

- neustále monitoruje chování ţáků, včas přijímá účinná opatření 

- dodrţuje zásadu, „ţe tu není špatný ţák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“ 

- v rámci předmětu seznamuje ţáky s vhodnými právními normami 

- vede ţáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně ţivotního prostředí 

- jde příkladem – respektuje právní předpisy, vnitřní normy školy, plní příkladně své povinnosti; respektuje osobnost ţáka a 

jeho práva; buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole; chová se k ţákům jejich rodičům a ke svým 

spolupracovníkům tak, jak si přeje, aby se oni chovali k němu 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 

- vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učí ţáky 

chránit své zdraví při práci, pomáhá ţákům při volbě jejich budoucího povolání 

- vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vţdy pochválí 

- při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí; mění pracovní podmínky, ţáky vede k adaptaci na nové pracovní 

podmínky 
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- důsledně ţáky vede k dodrţování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků 

- různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje ţáky s různými profesemi – cíleně ujasňuje představu ţáků o 

reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia 

- cíleně posiluje (motivuje) ţáky k dosaţení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání) 

- jde příkladem – příkladně si plní své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …); dodrţuje dané slovo; 

váţí si své profese; svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentuje před ţáky, rodiči i širší veřejností 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 
 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Očekávané výstupy 

ţák 

 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň  

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne 

první pomoc při úrazu 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Očekávané výstupy 

ţák 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy 

ţák 

 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) 

Očekávané výstupy 

ţák 

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 
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 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace  své osoby při vstupu na trh práce 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Práce s technickými materiály         6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: 

- provede zadané praktické 

činnosti s danými materiály: 

dřevo, plasty, kovy, přírodní 

materiály 

- při práci pouţívá vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní a vhodné osobní ochranné 

prostředky 

- vyřeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálu, pracovních nástrojů a 

nářadí 

- správně vykoná zadané praktické 

činnosti 

- správně zachází s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údrţby 

- udrţuje pořádek na pracovním 

místě. 

- dodrţuje základní zásady péče o 

pracovní a ţivotní prostředí 

- dodrţuje základy bezpečnosti a 

ochrany při práci, hygienická 

pravidla a předpisy, dodrţuje 

technologickou kázeň 

 

Dřevo 

 výroba 

 pouţití 

 druhy dřeva 

 vlastnosti 

 

Plasty 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti 

 pouţití 

 

Kovy 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti 

 pouţití 

 

Pracovní úkony 

 technické kreslení 

 měření a orýsování 

 upínání materiálu 

 dělení materiálu 

 rašplování, pilování 

 vrtání 

 spojování materiálu, lepení 

 broušení a povrchová úprava 

 

  
 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Pěstitelské práce         6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: 

- zná hygienické a bezpečností 

předpisy pro práci na školním 

pozemku 

- udrţuje pořádek na pracovním 

místě 

- provádí jednoduché pěstitelské 

úkony. 

- umí správně zacházet 

s pouţívaným nářadím 

 

Pěstitelství v praxi     

- pozná základní druhy osiva 

- dokáţe pěstovat vybrané druhy 

zeleniny 

Zelenina     



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Příprava pokrmů         7. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: 

- pouţívá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně 

- obsluhuje základní spotřebiče 

- připraví jednoduché pokrmy v 

souladu se zásadami 

- zdravé výţivy 

- dodrţuje základní principy 

stolování, společenského chování 

a obsluhy u stolu ve společnosti 

- ovládá jednoduché pracovní 

postupy při základních 

- činnostech v domácnosti a 

orientuje se v návodech 

- k obsluze běţných domácích 

spotřebičů 

- dodrţuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

a poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu elektrickým 

proudem, dodrţuje základní 

zásady péče o pracovní a ţivotní 

prostředí 

 

Příprava pokrmů 

 základní technologické 

postupy přípravy pokrmů 

 nápoje 

 zpracování ovoce a zeleniny 

 příprava pokrmů za studena 

 základní způsoby tepelné 

úpravy 

 

Úprava stolu a stolování 

 jednoduché prostírání 

 obsluha a chování u stolu 

 slavnostní stolování v rodině 

 

Hygiena, bezpečnostní předpisy 

 první pomoc při úrazu 

 bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci 

 ochrana pracovního a 

ţivotního prostředí 

 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Svět práce         8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: 

- pozná silné stránky osobnosti, 

osobnostní zvláštnosti člověka a 

různé předpoklady pro uplatnění 

ve světě práce 

- rozezná jak a podle čeho 

hodnotit své výkony 

- reálně zhodnotí vlastní moţnosti, 

schopnosti, dovednosti 

 

Sebepoznání jako zdroj 

posilování sebedůvěry pro 

budoucnost 

 

Akční plánování 

 co je to plánování 

 osobní plánování = osobní 

cíle, průběţné hodnocení 

 typy akčních plánů 

 

   

- vymezí, co je to 

plánování,důleţitost a význam 

plánů 

- navrhne malý osobní plán a 

zhodnotí ho 

- stanoví postupné cíle 

k vlastnímu profesnímu vzdělání 

- posoudí své moţnosti při 

rozhodování o volbě povolání a 

profesní přípravy 

 

Rozhodování 

 typy, druhy , styly 

rozhodování 

 předpoklady správné osobní 

volby 

 techniky rozhodování 

 vlivy na volbu profesní 

orientace 

 

PT/1/SR/Komunikace- 

komunikace v různých 

situacích,asertivní 

komunikace 

 

PT/2/Občan, občanská 

společnost a stát – 

občan jako odpovědný 

člen společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/Rv/září - 

listopad/Osobnost 

8/Ov/září – říjen/Člověk 

jako osobnost 

8/Ov/květen – 

červen/Osobnost 

9/Ov/září/Člověk a 

pracovní ţivot 

 techniky sebepoznání - 

hry,cvičení, testy 

 dotazníky, cvičení individuální 

i v týmech, hraní scének, 

tabulky, grafy povolání, 

prezentační kazety SŠ 

 besedy, exkurze,individuální 

rozhovory, cvičné ţivotopisy, 

diskuse 



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Svět práce         8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- rozliší vlivy různých zdrojů 

informací na rozhodování 

- vyhledává první informace z ÚP 

o uplatnitelnosti jednotlivých 

studijních a učebních oborů na 

trhu práce 

- spojuje nutnost rozhodování 

s vyhledáváním potřebných 

informací a se znalostí vhodných 

příleţitostí a osobních 

předpokladů 

- orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

- prokáţe v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

- zjistí vztah nabídky a poptávky 

na základě informací z ÚP 

- získává přehled o nabídkách - 

profesní přípravy,vzdělávání 

- poznává místní moţnosti a  

pracovní příleţitosti 

- orientuje se v pojmech 

kvalifikace, specializace, učební 

plány + další materiály ze SŠ a 

ÚP 

Orientace v důleţitých 

profesních oblastech, rovnost 

příleţitostí na trhu práce 

 znaky povolání 

 předpoklady (zdravotní+ 

kvalifikační + osobnostní) 

 trh práce 

 nabídka profesí, poptávka po 

vybraných povoláních 

 

Představy o budoucím povolání 

 soulad či nesoulad představ 

se skutečností 

 poţadavky na výkon 

vybraného povolání 

 podnikání (formy, druhy a 

struktura organizací) 

 

Samostatné vyhledávání a 

třídění informací 

 poznávání SŠ v regionu i 

v celé ČR 

 prohlubování znalostí o své 

osobnosti 

 

Moţnosti a alternativy volby 

povolání, specializace 

   



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Svět práce         8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- charakterizuje různé pracovní 

činnosti a povolání 

- vyhledává a třídí informace- 

např. termíny “Dny otevřených 

dveří“,  

- pouţívá internet k získání 

informací 

- - doplní si informace pomocí 

letáků, broţur 

    

- vyhledává  předpoklady pro 

výkon některých povolání 

- vyhledá a třídí informace – např. 

- termíny“ Dny otevřených dveří“,  

- pouţívá internet k získání 

informací 

- doplní si informace pomocí 

letáků, broţur 

- zhodnotí informace z trhu práce, 

přehled volných pracovních míst 

- zjistí informace důleţité pro 

volbu povolání 

- prokáţe v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby 

v pohovoru u budoucího 

zaměstnavatele 

- sestaví svůj ţivotopis 

- vyhledává práva a povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů 

(Zákoník práce) 

Svět práce a dospělosti 

 rozdíly mezi školou a světem 

práce 

   



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Svět práce         8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- na příkladech ukáţe vhodné 

vyuţití různých nástrojů 

hotovost. a bezhotovost. placení 

- na příkladu ukáţe tvorbu ceny 

jako součet nákladů, zisku a 

DPH 

- objasní vliv nabídky a poptávky 

na tvorbu ceny a její změny 

- popíše vliv inflace na hodnotu 

peněz 

- sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy 

a výdaje domácnosti, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy 

a výdaje, zváţí nezbytnost 

jednotlivých výdajů 

- vysvětlí, jak se bránit v případě 

porušení práv spotřebitele 

- uvede příklady pouţití debetní a 

kreditní platební karty, vysvětlí 

jejich omezení 

- porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky 

(spotřeba, úspory, investice) 

- porovná nejčastější způsoby 

krytí deficitu ( úvěry, splátkový 

prodej, leasing) 

- vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého 

Peníze 

 nakládání s penězi 

 tvorba ceny 

 inflace 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření domácnosti 

 rozpočet domácnosti, typy 

rozpočtu,jejich odlišnosti 

 základní práva spotřebitelů 

 

Finanční produkty 

 sluţby bank,aktivní a 

pasivní operace 

 produkty finančního trhu 

pro investování a pro 

získání prostředků 

 pojištění 

 úročení 

   



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Práce s technickými materiály         8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- provede, vyřeší zadaný pracovní 

úkol správně a ve stanoveném 

rozsahu i termínu 

- provede jednoduché práce s 

technickými materiály, dodrţuje 

technologickou kázeň 

- vyřeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a 

nářadí 

- organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

- uţívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku, technický výkres 

- sestaví podle návodu, výkresu 

daný výrobek 

- dodrţuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy, 

dodrţuje základní zásady péče o 

pracovní a ţivotní prostředí 

 

Dřevo: 

 dýhy a překliţky (výroba) 

 dřevařské deskové výrobky 

 

Plasty: 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti 

 pouţití 

 

Kovy: 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti pouţití 

 

Pracovní úkony: 

 technické kreslení 

 měření a orýsování 

 upínání materiálu 

 dělení materiálu 

 rašplování,pilování 

 dlabání,spojování dřeva, 

 čepování 

 vrtání 

 tepelné zpracování plastů 

 spojování materiálu, lepení 

 broušení a povrchová úprava 

 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Pěstitelské práce         8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup  Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- uvede příklady chorob, škůdců a 

plevelů 

- zná význam základních podmínek 

pro pěstování rostlin 

 

Základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

Půda a její zpracování 

 

Výţiva rostlin 

 

Choroby a škůdci rostlin 

 

Plevele 

 

    

- pozná základní druhy ovocných 

rostlin. 

 

Ovocné rostliny     

- pěstuje a vyuţívá květiny pro 

výzdobu 

- pozná hlavní druhy okrasných a 

pokojových rostlin 

 

Okrasné rostliny 

 květiny v exteriéru a interiéru 

 jednoduchá vazba (vánoční 

vazba) 

 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Práce s technickými materiály         9. ročník 

 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: 

- provede, vyřeší zadaný pracovní 

úkol správně a ve stanoveném 

rozsahu i termínu 

- provede jednoduché práce s 

technickými materiály, dodrţuje 

technologickou kázeň 

- vyřeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a 

nářadí 

- organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost 

- uţívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku, technický výkres 

- sestaví podle návodu, výkresu 

daný výrobek 

- dodrţuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy, 

dodrţuje základní zásady péče o 

pracovní a ţivotní prostředí 

 

Dřevo 

 výroba 

 vysoušení 

 skladování 

 pouţití 

 druhy dřeva 

 vlastnosti 

 velkoplošné materiály 

 

Plasty 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti 

 pouţití 

 

Kovy 

 výroba 

 druhy 

 vlastnosti 

 pouţití 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Práce s technickými materiály         9. ročník 

 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 Pracovní úkony 

 technické kreslení 

 měření a orýsování 

 upínání materiálu 

 dělení materiálu 

 rašplování, pilování 

 tepelné zpracování plastů 

 vrtání 

 spojování materiálu, lepení 

 broušení a povrchová úprava 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti – Pěstitelské práce         9. ročník 

 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Ţák: Práce na školním pozemku     

- pozná základní druhy vybraných 

polních plodin 

 

Polní plodiny     

- pozná základní druhy vybraných 

léčivých rostlin a uvede jejich 

účinky na lidský organizmus 

 

Léčivé rostliny a koření 

 

    

 


