
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Technika 

Časový rozsah výučby 

ŠVP / ŠkVP 
1hodina týždenne 33 hodín ročne / 0 hodín 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej 

orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých 

človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a 

kultúrne pamiatky.  

Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene 

zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je 

založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.  

Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia 

pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a 

návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a 

pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie 

obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre 

ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a 

hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a 

hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom 

poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o 

ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 

 

CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;  

 si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy 

a pracovné podmienky;  

 experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  



 si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;  

 cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

 si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú 

a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom 

živote;  

 vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri 

pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

 si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia;  

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, 

osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu 

vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.  

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Vzdelávací štandard učebného predmetu technika sa člení na dva tematické okruhy technika a 

ekonomika domácnosti, pričom každý z nich sa ďalej člení na jednotlivé tematické celky. Dôraz 

sa kladie na tematický okruh technika. Škola je povinná odučiť z tematického okruhu technika 

najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom 

roku a najviac jednu tretinu z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku 

z tematického okruhu ekonomika domácnosti podľa svojich materiálno-technických a 

personálnych podmienok. 

 

1.Technika 

 

1.1 Človek a technika  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 dodržiavať pravidlá BOZP, hygieny a 

správania sa,  

 vysvetliť pojem technika v užšom a širšom 

zmysle slova,  

 uviesť príklady pozitívnych a negatívnych 

vplyvov techniky na človeka, prírodu a 

spoločnosť,  

 zdôvodniť na príkladoch potrebu 

pozitívneho prístupu človeka k tvorbe 

techniky,  

 vypracovať projekt na tému z ochrany 

prírody.  

 školský poriadok, pracovný poriadok v 

školskej dielni, 

 technika,  

 prostredie technické – prírodné – 

spoločenské, vzťahy medzi nimi,  

 ochrana, príroda, negatívne vplyvy 

techniky. 

 

 

 

 



1.2 Človek a výroba v praxi 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 porovnať profesie remeselníkov v 

minulosti a v súčasnosti,  

 vysvetliť pojem výrobok,  

 opísať proces vzniku jednoduchého 

výrobku,  

 vyhľadať príklady výrobkov, pracovných 

nástrojov a pracovného náradia 

remeselníkov v minulosti a v súčasnosti,  

 vyhodnotiť priebeh tematickej exkurzie z 

výroby,  

 prezentovať návrh a zhotovenie vlastného 

jednoduchého výrobku z dostupných 

prírodných materiálov v danom regióne.  

 remeslo, remeselník, pracovný nástroj, 

pracovné náradie, remeslá v minulosti a 

v súčasnosti, 

 výrobok, vznik výrobku: myšlienka – 

proces výroby – výrobok, 

 návrh výrobku človeku spríjemňujúceho 

život. 

 

 

1.3 Úžitkové a darčekové predmety  

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vytvoriť náčrt jednoduchého výrobku,  
 vybrať technické materiály a nástroje na 

zhotovenie výrobku,  
 navrhnúť postup práce pri zhotovení  

výrobku, 
 zhotoviť navrhnutý výrobok, 
 prezentovať výsledky svojej práce.  

 surovina, materiál, polotovar, darčekový a 

úžitkový predmet, 
 myšlienka, návrh, náčrt, rozmery, náradie a 

nástroje, postup práce, 

 materiál: špajdľa, vetvička, gaštan, 

plastelína, kôra, latka, tenký drôt, alobal, 

kartón a pod., 

 výrobky: náhrdelník; náušnice; náramok; 

zvieratko, počítadlo; svietnik; kvet; stojan na 

pero; stojan na „mobil“ a pod.  

 

2. Ekonomika domácnosti 

 

2.1 Ručné práce 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 oboznámiť sa s pomôckami a nástrojmi 

pre ručné práce, 

 rozoznať rôzne druhy tkanín, 

 šiť rôznymi stehmi. 

 základné pomôcky a nástroje na ručné práce, 

šijací stroj; 
 tkaniny – bavlnené, hodvábne, vlnené, 

syntetické;  

 základné stehy, pomocné stehy, obnitkovacie 
stehy, spojovacie stehy, ozdobné stehy.  

 

2.1 Domáce práce a údržba domácnosti 

 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 



Žiak vie: 

 zostaviť podľa návodu, náčrtu, plánu daný 

model, 

 overiť funkčnosť, stabilitu a nosnosť 

daného modelu, 

 urobiť montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých predmetov a zariadení. 

 stavebnice (konštrukčné, elektrotechnické, 

elektronické),  

 zostavovanie modelov,  
 tvorba konštrukčných prvkov, montáž 

a demontáž.  

 

2.3 Plánovanie a vedenie domácnosti 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb, 
 uviesť príklady hospodárneho 

zaobchádzania s vecami, hospodárneho 

správania sa vo svojom okolí (domácnosť, 

škola, obec),  
 zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti,  
 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi 

životnými potrebami jednotlivca a rodiny, 
 prijímať finančné rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností. 

 súlad osobných želaní s potrebami človeka, 

 vzťah ľudská práca – peniaze, 

 finančné informácie, finančné inštitúcie 

(bankové a nebankové subjekty, dcérske 

spoločnosti a pobočky zahraničných bánk), 

 hotovostný a bezhotovostný platobný styk, 

 príjmy a výdavky, rozpočet domácnosti, 

ekonomika domácnosti, 
 archivácia dôležitých dokumentov (záručné 

listy, úhrady platieb a pod.). 

 


