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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 přiměřenými pracovními operacemi 

a postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu  

 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic  

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem k použitému materiálu  

 udržuje pořádek na pracovním místě 

a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu  

 vytváří přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z daného materiálu  

 využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii  

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem k použitému materiálu  

 udržuje pořádek na pracovním místě 

a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při drobném 

poranění 

 jednoduchými skutky realizuje tvořivost 

v mezilidských vztazích, především v rodině 

a v kolektivu třídy 

 

 

 

 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 

 

5. 

 

SV 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MkV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

OSV 

- komunikace 

ČJ 

PŘV 
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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 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž  

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu  

 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž  

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu  

 udržuje pořádek na svém pracovním místě, 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při drobném 

úrazu  

 užívá jednoduché pracovní nástroje 

a pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů  

 práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

5. 

 

SV 

 ČJ 

M 
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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 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování  

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny  

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu  

 dodržuje základní podmínky a užívá 

postupy pro pěstování vybraných rostlin  

 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 

pozorování  

 volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu na 

zahradě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

5. 

 

SV 

EV 

- základní 

podmínky života 

 

PŘV 
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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  

 orientuje se v základním vybavení kuchyně   

 připraví samostatně jednoduchý pokrm  

 dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování  

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i při úrazu 

v kuchyni  

 uvede základní vybavení kuchyně   

 připraví samostatně jednoduchý pokrm  

 dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování při stolování  

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i při úrazu 

v kuchyni  

 uplatňuje zásady správné výživy 

 

 

 základní vybavení kuchyně  

 výběr, nákup a skladování 

potravin  

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování  

 technika v kuchyni – historie 

a význam 

5. 

 

SV 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

ČJ 

VV 

 

 


