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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 

 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

VLASTNOSTI MATERIÁLU 

 (přírodniny, modelovací hmota, 

papír a karton, textil, drát, fólie 

aj.) 

3. 

 PRV - třídění odpadu 

živé a neživé suroviny 

 

 pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 

 využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

PRACOVNÍ POMŮCKY A NÁSTROJE 

 funkce a využití 

JEDNODUCHÉ PRACOVNÍ OPERACE 

A POSTUPY, ORGANIZACE PRÁCE 

 

LIDOVÉ ZVYKY, TRADICE, 

ŘEMESLA 

MKV 
- kulturní 

diference 

 

ČJ - ztvárňování písmen 

Práce ve skupinách 

BOZP - první pomoc 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

STAVEBNICE 

 (plošné, prostorové, konstrukční), 

sestavování modelů 

PRÁCE S NÁVODEM 

 předlohou, jednoduchým náčrtem 

OSV 

- kreativita 

M - geometrické tvary 

PRV - místo, kde žijeme 

VV 

BOZP - ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 provádí pozorování přírody, zaznamená 

a zhodnotí výsledky pozorování 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

 půda a její zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

EV 
- vztah člověka 

k ochraně 

přírody 

Skupinová práce 

Pokusy 

ČJ - sloh-pracovní postup 

 

 pečuje o nenáročné rostliny PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZE SEMEN 

V MÍSTNOSTI, NA ZAHRADĚ 

 (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.) 

PĚSTOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN 

 

ROSTLINY JEDOVATÉ, ROSTLINY 

JAKO DROGY, ALERGIE 

VDO 

- odpovědnost za 

činy 

 

PRV - Den Země 

M 

VV - ovoce, zelenina 

 

PNJ 3 
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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 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 chová se vhodně při stolování 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ KUCHYNĚ 

 

VÝBĚR, NÁKUP A SKLADOVÁNÍ 

POTRAVIN 

 

JEDNODUCHÁ ÚPRAVA STOLU, 

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 

 

TECHNIKA V KUCHYNI 

 historie a význam 

3. 

OSV 

- kooperace 

- kreativita 

- seberegulace 

VV 

PRV - správné stolování 

M 

 

PNJ 4 

 

 


