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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  

 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 zvládá základní manuální dovednosti při 

práci s jednoduchými materiály 

a pomůckami; vytváří jednoduchými 

postupy různé předměty z tradičních 

i netradičních materiálů  

 pracuje podle slovního návodu a předlohy   

 využívá prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 

 

 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír 

a karton, textil, drát, fólie aj.)  

 pracovní pomůcky a nástroje – 

funkce a využití  

 jednoduché pracovní operace 

a postupy, organizace práce  

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 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, 

vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce  

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

 

SV 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

ČJ 

AJ 

PRV 
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R
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Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi  

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 

 

 

 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů  

 

 

 

 

 

 

1. 

 

SV 

OSV 

- kreativita 

 

M 

PRV 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

 provádí pozorování přírody, zaznamená 

a zhodnotí výsledky pozorování  

 pečuje o nenáročné rostliny  

 provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše jeho výsledky  

 pečuje o nenáročné rostliny 

 

 

 

 základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, 

výživa rostlin, osivo  

 pěstování rostlin ze semen 

v místnosti, na zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, koření, zelenina 

aj.)  

 pěstování pokojových rostlin  

 rostliny jedovaté, rostliny jako 

drogy, alergie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

- základní 

podmínky života 

 

ČJ 

PRV 

VV 
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PŘÍPRAVA POKRMŮ  

 chová se vhodně při stolování  

 chová se vhodně při stolování 

 si osvojí základní vědomosti a dovednosti 

pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 

 

 

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování  

 základy neverbální komunikace 
– seznámení se s možnostmi 

neverbální komunikace, postoje 

těla, mimika, zrakový kontakt, 

gesta, podání ruky 

 pozitivní hodnocení druhých – 

v běžných podmínkách 

projevování pozornosti 

a laskavosti, vyjádření uznání, 

účinnost pochvaly, připisování 

pozitivních vlastností druhým, 

správná reakce na pochvalu 

 

1. 

 

SV 

OSV 

- seberegulace 

a sebeorganizace 

- psychohygiena 

 

PRV 
 

 


