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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 snaží se vytvářet jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních 

i netradičních materiálů 

 využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

VLASTNOSTI MATERIÁLU 

 (přírodniny, modelovací hmota, 

papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 

 

ROZEZNÁVÁ PRACOVNÍ POMŮCKY 

A NÁSTROJE 
 funkce a využití - stříhání, lepení, 

skládání 

 

 tvořivost v mezilidských 

vztazích – vytváření prožitků 

radosti pro druhé, společné plnění 

úkolů, zbavování se strachu 

z neznámého řešení úkolu 

a z tvořivého experimentování 

 schopnost spolupráce – radost 

ze společné činnosti a výsledku, 

základní pravidla spolupráce 

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

1. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí  

OSV  

- rozvoj 

schopností 

poznávání 

PRV - rozeznává materiály 

pomocí smyslů, třídění odpadu 

ČJ - skládání písmen, modelování 

(víčka z PET lahví, drátky, 

modelovací hmota) 

AJ - barvy 

BOZP - první pomoc 

 

 učí se pracovat podle slovního návodu 

a předlohy pod neustálým vedením 

učitele 

JEDNODUCHÉ PRACOVNÍ OPERACE 

A POSTUPY, ORGANIZACE PRÁCE 

 

LIDOVÉ ZVYKY, TRADICE, 

ŘEMESLA 

 

VDO  
- občan, občanská 

společnost a stát 

 

ČJ - orientace v textu, popis 

pracovního postupu (ústně) 

PRV - obrazový materiál, 

vycházka 

 

PNJ 7 
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KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 učí se zvládat elementární dovednosti 

a činnosti při práci se stavebnicemi 

 stavebnice (plošné, prostorové), 

sestavování modelů 

 

1. 

OSV 

- kreativita 

M - geometrické tvary, počty, 

tělesa, pojmy:nízký, vysoký, 

mnoho, málo 

ČJ - skládání a modelování písmen 

AJ - čísla do 10 (Kulihrášek) 

TV - rozvoj jemné motoriky 

PRV - domov, návrh stavby domu 

BOZP - bezpečnost práce 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí pozorování přírody, učí se 

zhodnotit výsledky pozorování 

 základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

EV 

- základní 

podmínky života 

Práce ve skupinách 

Tajenky, hádanky 

TV - chvilky 

HV - tem. zaměřené písně (Šel 

zahradník, …) 

VV - výtv. vyjádření na základě 

vlastního pozorování (šeřík, 

zlatice…) 

PČ - vytváření květů rostlin 

skládáním papíru (sněženky, 

tulipány,…) 

PRV - obrazový materiál, 

vycházky do přírody, pěstování 

luštěnin, rozmnožování rostlin 
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 pečuje o nenáročné rostliny  pěstování rostlin ze semen 

v místnosti  

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté, alergie 

1. 

MV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních 

sdělení 

(sledování Tv 

pořadu 

s pracovní 

tématikou) 

 

ČJ - jednoduchý pracovní postup 

(ústně) 

TV - pantomima-růst ze semínka 

HV - Čížečku,čížečku 

         Šel zahradník 

PRV - zdraví, civilizační nemoci 

Práce ve dvojicích, skupinách. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 chová se vhodně při stolování 

 si osvojí základní (předpoklady) 

vědomosti a dovednosti pro vytvoření 

sebeúcty a úcty k druhým 

 pravidla správného stolování 

 

 základy neverbální komunikace 
- seznámení se s možnostmi 

neverbální komunikace, mimika, 

zrakový kontakt, gesta 

 pozitivní hodnocení druhých –

vyjádření uznání, účinnost 

pochvaly, správná reakce 

na pochvalu 

OSV  

- psychohygiena 

- seberegulace a 

sebeorganizace 

PRV - zdravá výživa 

 


