
Názov ŠVP ISCED 2 – primárne vzdelanie  

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Pracovné vyučovanie 

Ročník štvrty 

Rozsah ŠVP    1  hodina/týždeň ,ŠkVP   hodina/týždeň   Spolu :  33    hodín/rok 

 

1, Charakteristika predmetu 

 

Predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, aj keď obsahom nie je 

do hĺbky, ale vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu  životnej a profesijnej  orientácie žiakov. 

Koncepcia učebného predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci 

prichádzajú do priameho kontaktu s výtvormi ľudskej činnosti a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach. Učebný predmet sa zameriava na praktické pracovné návyky 

a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka 

v ďalšom živote a v spoločnosti. Realizácia predmetu je založená na tvorivej spolupráci 

žiakov. 

 

2.Ciele učebného predmetu 

 

        Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek  

a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo  

všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať  

z hľadiska troch navzájom prepojených komponentov: 

 

1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje), 

2. výchova o technike (vedomosti),  

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  

 

         Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti  

Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov: 

 

V rovine hodnôt a postojov smeruje k: 

 

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti, 

- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách 

(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.), 

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život), 

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky, 

- rozvíjaniu osobnostných vlastností, 

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov, 

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka, 

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku), 

- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov, 

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.). 

 



V rovine vedomostí smeruje k: 

 

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky 

(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku 

primeranej úrovni, 

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác, 

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou, 

 

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k: 

 

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky, 

- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky, 

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov, 

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním aţ po prezentáciu produktu, 

- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti, 

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín, 

- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností, 

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote, 

- naučeniu sa pracovať v tíme, 

- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze. 

 

Smerovanie k vytváraniu kľúčových kompetencii 

 

 

 

výsledkov práce, 

 

oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k požívaniu vhodných nástrojov,  

náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 

k uplatňovaniu tvorivosti  

.a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie  

kvalitného výsledku, 

 

k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému  

prostrediu, 

 a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania  

a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia, 

práce  

.a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie,  

pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú  

orientáciu, 

 

vaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov 

 

 

 

 

3. Obsah učebného predmetuVzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov: 

1. Tvorivé využitie technických materiálov 

2. Základy konštruovania 



3. Starostlivosť o životné prostredie 

4. Stravovanie a príprava jedál 

5. Ľudové tradície a remeslá 

 

 

Tematický 

celok 

     Obsahový 

      štandard 

          Výkonový štandard Počet 

hodín 

 

Tvorivé 

využitie 

technických 

materiálov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy 

konštruovania 

Poznávanie vlastnosti 

materiálov 

Drobný materiál 

Papier a kartón 

Drevo, odrezky dreva 

Plasty 

Textil 

1.Papier a kartón 

Stríhanie ,lepenie 

,skladanie, oblepovanie. 

2.Textil 

Navliekanie nite do uhly, 

robenie uzlíka, osvojenie 

základných stehov, 

zhotovenie výrobku podľa 

strihu. 

3.Drevo 

Skúmanie vlastnosti drevín, 

kombinovanie drevín, 

oddeľovanie, spájanie, 

maľovanie. 

 

 

Obsah tematického celku 

tvoria 4 tematické okruhy: 

1. Konštrukcie okolo nás 

2. Elektrický obvod, 

zdroje elektrickej energie 

3. Technické 

komunikačné prostriedky 

4. Technika v doprave 

  

 

Pomocou porovnávacieho pozorovania, 

bádania a experimentovania 

nadobudnúť poznatky o technických 

materiáloch s ktorými sa bežne žiaci 

stretávajú. 

 

 Získať odborno – špecifické poznatky 

o materiáloch a vekuprímeraný postup 

výroby papiera a procesoch tvorby. 

 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce 

s materiálom a pracovnými nástrojmi.  

 

Vytvárať pracovné prostredie 

s akcentom na estetiku prostredia. 

 

Vážiť si hodnoty vytvorené človekom a 

prírodou 
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OZZ 

 

 

 

 

 

 

ENV 

 

 

 

 

 

FIG 

 

 

 

 

 

 

REV 

 

FIG 

 

 

 

MUV 



 

Základy 

konštruovanie 

 

1. Konštrukcie okolo nás 

Skúmanie konštrukcií okolo 

nás a ich spoločenský 

význam. 

Námety : obydlia, mosty, 

pohyblivé detaily strojov, 

Šarkan. 

 2. Elektrický obvod, 

zdroje elektrickej energie 

Uvedený tematický okruh 

odporúčame zaradiť aţ po 

prebratí  

učiva z prírodovedy o 

elektrickom obvode a 

elektrickej  

vodivosti. 

3. Technické 

komunikačné prostriedky 

Žiaci sa oboznamujú s 

historickými i modernými  

komunikačnými 

prostriedkami (telefón, fax, 

PC). Skúmajú,  

ako technické prostriedky 

umožňujú komunikáciu 

medzi ľuďmi 

4. Technika v doprave 

Oboznámenie sa s 

dopravou, dopravnými 

prostriedkami,  

rozvíjanie cestovateľskej 

mobility 

 

Hráčka, princíp hračky 

Princípu činnosti hračky 

a správnej voľby materiálu 

k jej zhotoveniu. 

Práca so stavebnicou. 

Konštrukcia zložitejších 

pohyblivých priestorových 

modelov a zostavovanie 

modelov s použitím 

prevodov. 

 . Poznať základné symboly pri  

technickom náčrte (čo  

znamená plná a prerušovaná  

čiara,...).  

Vedieť urobiť technický  

náčrt. 

Poznať základné druhy  

a hlavné znaky ľudských  

obydlí. 

Poznať význam mostov  

a vedieť konštruovať mosty  

podľa určitých poţiadaviek  

(členitosť terénu, veľkosť  

rieky, zaťaţenie mosta  

a pod.). 

Vedieť vybrať vhodný  

materiál na konštrukciu  

určeného modelu. 

Vedieť navrhovať optimálne  

modely z hľadiska  

konštrukčného,  

technologického,  

ekonomického a estetického. 

Poznať pojmy: elektrický  

prúd, elektrický obvod, zdroj,  

spotrebič. 

Poznať spôsob ochrany pred  

zásahom silného elektrického  

prúdu. 

Vedieť zostaviť vybrané  

funkčné elektrické obvody  

podľa návodu. 

Poznať zásady bezpečnej  

mobility.  

Poznať pravidlá bezpečnej  

jazdy na bicykli.  

Vedieť zistiť technický stav  

vlastného bicykla.  

Vedieť urobiť jednoduchú  

údržbu bicykla. 
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Starostlivosť 

o životné 

prostredie 

 

 

 

 1. Črepníkové rastliny a 

životné prostredie 

Poznávanie a odborné 

pomenovanie črepníkových  

rastlín, poznávanie ich 

nárokov na životné  

podmienky a ich význam 

pre tvorbu životného  

prostredia.  

Ošetrovanie črepníkových 

rastlín (umiestnenie  

podľa nárokov na svetlo a 

teplo, polievanie,  

očisťovanie rastlín, 

kyprenie, rosenie, 

prihnojovanie, 

presadzovanie).  

Rozmnožovanie rastlín 

(semenami, vegetatívne – 

odrezkami, delením trsu, 

cibuľami, hľuzami...).  

Hydroponické pestovanie 

rastlín (postup  

celoročného ošetrovania 

rastlín). 

2. Poznávanie úžitkových 

rastlín 

Poznávanie úžitkových 

rastlín – ich konzumných  

častí, plodov, semien 

(hlavne zeleninu). 

Robiť výstavky 

poznávaných druhov 

priebežne  

(semená, rastliny, 

konzumné časti, plody), aby  

žiaci poznali úžitkové 

rastliny v rôznych  

vývinových fázach. 

  

 

  

Vedieť dopestovať priesady okrasných 

rastlín a zeleniny. 

Naučiť sa viazať kytice. 

 Založiť kútik živej prírody  

a využívať ho na pestovateľské  

činnosti, výstavky a pokusy.  

Poznať a pomenovať viac  

druhov črepníkových rastlín (10  

druhov).  

Poznať ich nároky na základné  

životné podmienky a pestované  

druhy správne ošetrovať.  

Vedieť založiť jednoduchú  

množiarničku, poznať jej 

význam a využitie.  

Vedieť regulovať podmienky pre  

zakorenenie odrezkov.  

Poznať spôsoby vegetatívneho  

rozmnožovania rastlín 

pestovaných v KŢP.  

Vedieť odoberať a upravovať  

stonkové odrezky a listové 

odrezky.  

Vedieť zasadiť do črepníkov  

(črepníkovať) rozmnožené 

rastliny.  

Osvojiť si základy 

hydroponického pestovania 

rastlín.  

Poznať 10 druhov útkových  

rastlín, rozlišovať ich konzumné  

časti a plody 
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Stravovanie 

a príprava jedál 

 

Technika v kuchyni – 

význam. Základné 

bezpečnostné pravidlá 

v kuchyni pre deti. Výber 

nákup a skladovanie 

potravín. 

Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché 

stolovanie. Vie samostatne pripraviť 

jednoduchý pokrm. Vie poskytnúť 

pomoc pri úrazoch v kuchyni. 
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Ľudové tradície 

a remeslá 

 

 

 

Skúmanie vlastnej kultúry 

Tradície spojené 

s vianočnými 

a veľkonočnými sviatkami 

Spoznávanie ľudoých 

remesiel 

Žiak pozná význam hlavných sviatkov 

vlastnej kultúry. 

 

Pozná minimálne jedno remeslo 

v regióne s bohatou históriou. 
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4. Využitie disponibilných hodín  

Predmet pracovné vyučovanie vo 4.  ročníku  nie je posilnené diponibilnou hodinou. 

 

 

 

 

5. Stratégia - formy a metódy práce, organizačnoé formy 

 

individuálny prístup 

pozorovacie metódy 

rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie 

vychádzka 

metódy praktických činností 

projektové metódy 

 

Učebné zdroje: 

učebnica 

detská literatúra 

encyklopédie 

knihy( Čarovný svet) 

Origami – Figúrky zvierat z papiera 

 

  

7. Hodnotenie:  

 

 Žiak je hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce  

žiaka pozostáva:  

- z ústnych odpovedí  

- z písomných odpovedí - žiak je skúšaný písomnou formou – testom,  

- samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh, 

- vytvorenia projektov a prezentácií, 

- písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou. 

Predmet dejepis v piatom ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s  

príslušným metodickým pokynom, Metodický pokyn  č.22/2011 na hodnotenie žiaka 

základnej  

školy   Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so  

špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so špecifickými potebami podľa MP č.32/2011 

 

 


