
„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  Člověk a svět práce 
 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Člověk a svět práce 
 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.29 Technické činnosti 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Předmět se snaží zapojit žáky do základních úkonů při technické údržbě v domácnosti. Časová náplň předmětu lze 

libovolně upravovat podle aktuálních potřeb ve škole. Žák si tak osvojuje činnosti se kterými se může setkat v domácnosti a 

zároveň pomáhá řešit problémy škole. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU: 

Předmět je organizován jako volitelný v sedmém a osmém ročníku. Práce je volena podle počtu žáků ve skupině. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o praktické činnosti a bezpečnosti práce je nutné vytvářet nepříliš početné skupiny. Časová 

dotace je volena na 1 hodinu týdně, z praktického hlediska je vhodné volit variantu 2h za čtrnáct dní. 

Žáci jsou v předmětu hodnocení nejen za hotové produkty, ale i za jednotlivé úkony.  

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 

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

- podporuje samostatnost a tvořivost 

- učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

- motivuje k učení – snaží se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

- při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- učí trpělivosti, povzbuzuje 
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KOMPETENCE  
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

  
 

Učitel: 
- podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

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

- na modelových příkladech učí žáky užívat různé algoritmy řešení problémů 

- podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému 

- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 

  

Učitel: 
- vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

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

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

- důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu 

apod.; umožňuje žákům podílet se na sestavování těchto pravidel 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 

 

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

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

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

- učí žáky dodržovat hygienická pravidla 
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KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

- netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

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

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učí žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učí žáky 

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

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválí 

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

podmínky 

- důsledně žáky vede k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků 

- cíleně posiluje (motivuje) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání) 

 



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: Technické činnosti         7.-8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
- orientuje se v technickém výkresu 
- dokáže podle výkresu orýsovat 

materiál 
- dokáže podle stanoveného 

postupu vytvořit výrobek 
- orientuje se v dílenském nářadí 

 

Práce s materiálem 
• práce se základními druhy 

materiálu – dřevo, kov, plasty 
• nářadí v dílně 
• technický výkres 
• pracovní postup 

    

- zná bezpečnostní pravidla pro 
práci s elektrickým zařízením 

- ovládá základní značky a 
orientuje se ve schématech 

- zná základní vlastnosti 
používaných zařízení 

- sestaví základní sestavy 

Elektrická instalace v 
domácnosti: 

• bezpečnost 
• schémata a značky 
• stavebnice a druhy přístrojů 
• základní zapojení 
 

    

- dokáže vymontovat rozebrat a 
sestavit základní typy zámků, 
splachovadel,  

- dokáže sestavit zapojení hadic 
 

Drobná údržba domácnosti 
• zámky 
• baterie, ventil 
• sifon, splachovadlo 
• spojování trubek a hadic 

    

- dokáže vyměnit, opravit vzdušnici 
- rozebere vyčistí různé druhy 

složení 
- zná základní pravidla údržby 

jízdního kola 

Montáž a demontáž kola 
• pláště, vzdušnice 
• středové složení 
• hlavové složení 
• náboj předního kola 
• brzdy, měnič převodů, 

přesmykač 

    



Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: Technické činnosti         7.-8. ročník 
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- zvládá základní úkony 
modelářství- orýsování, řezání, 
lepení, barvení, atd. 

Modelářství 
• druhy modelářské činnosti 
• základní činnosti 

 

    

 
 


