
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda:  IV. A, IV. B 

Vyučujúci: Mgr: Bacskai 

Spracovala: Mgr Hajdók 

Učebný materiál: Kouchová, Hirschnerová, Vorelová: Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ 

 

Časová dotácia:          1     týždenne           (   33      ročne) 

 



 

M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Človek a práca Technické vynálezy Žiak pozná moderné 
technické vynálezy a ich 
vplyv na výber povolania 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 

OSR 
Získavanie a spracovanie 
informácií. 

Str. 1 

IX/II Človek a práca Pracovné možnosti  
v našom regióne 

Žiak vie vyhľadať informácie 
o pracovných príležitostiach  
v regióne, pozná 
najžiadanejšie povolania 

- skupinová alebo 
 individuálna 
práca 

- pozorovanie, 
práca s 
informáciami 

OSR 
Poskytnúť možnosť 
rozmýšľať o sebe, o 
 smerovaní budúcnosti 

 

IX/III Človek a práca Príprava projektu: 
Moja práca snov 

Žiak vie rozprávať  o povolaní 
budúcnosti v súvislosti s 
novými vynálezmi 

- skupinová alebo 
 individuálna 
práca 

-  

OSR 
nadobudnúť základné 
prezentačné zručnosti 

 

IX/IV Technické 
materiály 

Odpadový materiál Žiak si uvedomuje dôležitosť 

recyklovania odpadu 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 

ENV 
Ochrana životného 
prostredia 

 

X/I Technické 
materiály 

Tvorivá práca 
s odpadovým 
materiálom 

Žiak vie tvoriť ozdobný 

predmet z odpadového 

materiálu (korok, pet fľaša, 

-  individuálna 
práca 

- Samostatná práca 
žiakov 

OSR 
rozvoj 
predstavivosti, tvorivosti, 
rozvíjanie fantázie a citu 
pre krásu  

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

špagát, vrchnáky atď) 

X/II Technické 

materiály 

Papier a kartón Žiak pozná vlastnosti papiera 
porovnávaním, triedením a 
experimentovaním 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

 
- pozorovanie, opis 

ENV 
Význam lesa pre človeka 

Vzorkovnica 
papiera 

X/III Technické 

materiály 

Priestorové 
vystrihovačky 

Žiak dokáže pracovať 
s papierom, vie strihať, trhať, 
lepiť a skladať papier, vie 
vytvoriť jednoduchý predmet 
z papiera. 

 

- Individuálna práca 
- Samostatná práca 

žiakov 

OSR 
Rozvíjanie presnosti 
a správnosti pri práci 

Papier, 

nožnice, 

farbičky 

X/IV Technické 
materiály 

Drevo      Žiak pozná vlastnosti dreva 
porovnávaním, triedením  
a experimentovaním 

- Hromadná, 
skupinová 
a individuálna 
práca 

- Pozorovanie, 
práca s 
informáciami 

ENV 
Význam lesa pre človeka 

Uč. str.  6 

XI/I Technické 
materiály 

Tvorba 
dekoratívneho 
alebo úžitkového 
predmetu z dreva 

Žiak dokáže pracovať 
s drevom, vie vytvoriť 
jednoduchý predmet 
kombinovaním, oddeľovaním, 
spájaním a maľovaním dreva. 

- Individuálna práca 
- Samostatná práca 

žiakov 

ENV 
Starostlivosť o prostredie 
v ktorom žijeme 

Uč. str. 7 
Drevené 
latky, klince, 
kladivo 

XI.II Príprava pokrmov Technika v 
kuchyni 

Žiak vie pomenovať 

technické prostriedky 

v kuchyni, vie ich význam pri 

príprave jedla. 

- Hromadná, 
skupinová 
a individuálna 
práca 

- Pozorovanie, 
práca s 
informáciami 

OZO 
Správna manipulácia s 
elektrospotrebičmi 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

XI.III Príprava pokrmov Bezpečnostné 
pravidlá v kuchyni 
pre deti 

Žiak vie udržovať poriadok 

a čistotu pracovných plôch, 

dodržiava základy hygieny 

a bezpečnosti práce. Vie 

poskytnúť prvú pomoc pri 

úrazoch v kuchyni. 

 

- hromadná práca 
- motivačné 

rozprávanie 
a rozhovor 

- opis  

OSR 
Osvojiť si základy 
bezpečného správania sa 
v kuchyni 

 

XI.IV Príprava pokrmov Potraviny 
rastlinného 
a živočíšneho 
pôvodu. Typické 
potraviny v iných 
krajinách. 

Žiak vie roztriediť potraviny 

podľa pôvodu, vie rozlišovať 

potraviny s ohľadom na 

zdravú výživu. Pozná 

niektoré typické potraviny 

v iných krajinách. 

- Hromadná, 
skupinová 
a individuálna 
práca 

- práca s 
informáciami 

MUV 
Spoznávanie iných kultúr 

 

XII.I Príprava pokrmov Potraviny 
v supermarketoch, 
obalové materiály. 

Žiak sa vie orientovať 

v informáciách pre 

spotrebiteľa na obaloch 

potravín. 

- Hromadná, 
skupinová 
a individuálna 
práca 

- práca s 
informáciami 

OZO 
Zdravá výživa 

 

XII.II Ľudové tradície 

a remeslá 

 

Vianočné tradície Žiak pozná význam Vianoc, 

pozná symboly Vianoc, 

typické jedlá a kultúrne 

návyky počas Vianoc. 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 

RLK 
Rozvíjanie  národnej a 
kultúrnej identity 

Str. 32-33 

XII.III Ľudové tradície 

a remeslá 

Vianočné tradície Vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci túto tradíciu – 

-  individuálna 
práca 

- Samostatná práca 

OSR 
Rozvoj estetického 
cítenia 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 vianočné ozdoby.  

I.I Príprava pokrmov Príprava 
jednoduchého 
jedla 

Žiak vie samostatne pripraviť 

jednoduchý pokrm 
-  individuálna 

práca 
- Demonštračná 

metóda, 
pozorovanie 

OSR 
Pomoc v domácnosti 

Varič, mlieko, 

kaša, taniere 

I.II Príprava pokrmov Stolovanie Žiak vie pripraviť stôl pre 

jednoduché stolovanie. 
- skupinová 

a individuálna 
práca 

- práca s 
informáciami 

OSR 
Vedieť sa slušne správať 
pri stolovaní. 

 

I.III Technické 
materiály 

Spoznávame 
textilné materiály 

Žiak pozná vlastnosti textílií 

porovnávaním, triedením 

a experimentovaním. Žiak vie 

navliekať niť do ihly, robiť 

uzlík, osvojenie si základných 

stehov 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 

OSR 
Získavanie a spracovanie 
informácií. 

Str. 22-23 
Vzorkovník 
textílie, niť, 
ihla 

II.I Technické 
materiály 

Práca s textilom - 
Šijeme pekné 
a užitočné veci 
 

 Žiak vie  vytvoriť jednoduchý 

predmet riešením 

problémovej úlohy s 

uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie.   

- individuálna práca 
- Samostatná práca 

 

OZO 
osvojiť si praktické 
zručnosti o bezpečnej 
 práci s ihlou  

Str. 24-25 

II.II Technické 

materiály 

Opravujeme odev Žiak vie opraviť porušený 

odev pomocou vlastne 

vyrobenej záplaty alebo 

štopkania. 

- individuálna práca 
- samostatná práca 

žiakov 
 

OSR 
Pomoc v domácnosti 

Str. 28-29 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

II.III Technické 

materiály 

Brmbolce 

 

Žiak vie podľa návodu urobiť 

bombrlec ako základ 

bombrlčekovej hračky. 

- individuálna práca 
- samostatná práca 

žiakov 
 

OSR 
Rozvoj estetického 
cítenia 

Str. 26-27 

III.I Základy 

konštruovania 

 

Konštrukcia okolo 

nás – Ľudské 

obydlia 

Žiak pozná  základné druhy 

a hlavné znaky ľudských 

obydlí. 

Vie postaviť jednoduchý dom 

z lega, plastelíny, špajdlí, 

kartónu, drevených 

skladačiek. 

 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- Demonštračná 
metóda 

 

 
OSR 
Získavanie a spracovanie 
informácií. 

Str. 4-5 
Lego, 
plastelína, 
kartón, 
drevené 
skladačky 

III.II Základy 

konštruovania 

 

Zdroje elektrickej 
energie 

Zdroje elektrickej energie 

(obnoviteľné a 

neobnoviteľné) a ich vplyv na 

životné prostredie. Význam 

šetrenia el.energiou. 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 
 

ENV 
Význam šetrenia 
elektrickou energiou 

Str. 14 

III.III Základy 

konštruovania 

 

Elektrický obvod Osvojil si pojmy: elektrický 

prúd, elektrický obvod, zdroj, 

spotrebič.  Zostaví vybraný 

funkčný elektrický obvod 

podľa návodu 

-  hromadná 
a skupinová práca 

- Demonštračná 
metóda 

OZO 
Správna manipulácia s 
elektrospotrebičmi 

Str. 15 

III.IV Ľudové tradície 

a remeslá 

Veľká noc Žiak pozná význam Veľkej 

noci, pozná zvyky a tradície, 

- Hromadná 
a individuálna 

OSR 
Získavanie a spracovanie 

Str. 34-35 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 typické jedlá  práca 
- motivačné 

rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 
 

informácií. 

IV.I Ľudové tradície 

a remeslá 

 

Veľká noc Žiak vie zhotoviť produkt 

symbolizujúci Veľkú noc 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

 

OSR 
Rozvoj estetického 
cítenia 

 

IV.II Ľudové tradície 

a remeslá 

 

Ľudové remeslá Žiak pozná minimálne jedno 

remeslo v regióne. Skúma 

históriu remesiel regiónu. 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- motivačné 
rozprávanie 
a rozhovor 

- opis 

OSR 
Získavanie a spracovanie 
informácií. 

Str. 38-39 

IV.III Ľudové tradície 

a remeslá 

 

Ľudové remeslá Vie zhotoviť produkt starých 

remesiel. ( používať rôzne 

druhy technických a 

prírodných materiálov, 

najmä: drevo, drôt, plech, 

šišky, šúpolie, slama, rôzne 

druhy papiera.) 

- Skupinová alebo 
 individuálna 
práca 

 

RLK 
Rozvíjanie  národnej a 
kultúrnej identity 

 

V.I Základy 

konštruovania 

 

Technické 
komunikačné 
prostriedky  

Žiak pozná spôsob využitia 

historických a moderných 

komunikačných prostriedkov. 

Vie správne používať 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- Problémová 
metóda 

 
ENV 
rozpoznať hlavné 
charakteristiky rôznych 
druhov životného 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

komunikačné prostriedky v 

rôznych situáciách. 

 prostredia 

V.II Základy 

konštruovania 

 

Telefón, fax, 
internet 

Žiak vie vymenovať príklady, 

kedy a ako nám telefóny, 

počítače, faxy pomáhajú  a 

uľahčujú život. 

- Hromadná 
a individuálna 
prác 

- Problémová 
metóda  

 

OSR 
Získavanie a spracovanie 
informácií. 

Str. 16-17 

V.III Základy 

konštruovania 

 

Technické 
stavebnice - 
Staviame mosty 

Žiak pozná viacero druhov 

mostov, pozná ich funkciu 

a dôležitosť pre človeka. Vie 

konštruovať mosty podľa 

určitých požiadaviek 

(členitosť terénu, veľkosť 

rieky, zaťaženie mosta 

a pod). 

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

- samostatná práca 
žiakov 

 

OSR 
rozvoj tvorivej fantázie 
a kreativity. 

stavebnica 
MERKÚR 

VI.I Základy 

konštruovania 

 

Technika v doprave Správne sa orientuje v oblasti 

techniky v  doprave, 

dopravné prostriedky.   

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

 

DOV 
osvojiť si zásady, 
nadobudnúť spôsobilosti 
a praktické zručnosti 
bezpečného pohybu v 
cestnej premávke 

 

VI.II Základy 

konštruovania 

 

Bicykel Pozná zásady bezpečnej 

mobility, bezpečnej jazdy na 

bicykli. Vie posúdiť technický 

stav svojho bicykla.  

- Hromadná 
a individuálna 
práca 

 

DOV 
osvojiť si zásady, 
nadobudnúť spôsobilosti 
a praktické zručnosti 
bezpečného pohybu v 
cestnej premávke 

Str. 10-11 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 

VI.III  
Časová rezerva 

 

 

 

 

Prierezové témy a ich skratky  

  

1.  Multikultúrna výchova MUV  

2. Mediálna výchova MDV  

3. Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4. Environmentálna výchova ENV  

5. Dopravná výchova DOV  

6. Ochrana života a zdravia OZO  

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK 


