
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní výchova 
 

Ročník: 2.  

 

Očekávané výstupy 
Práce s drobným materiálem 

ČSP-3-1-01 - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-3-1-01 p  zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 

pomůckami, vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 

Pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01 - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-3-3-01 p  provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky 

 

Příprava pokrmů 

ČSP-3-4-02 - chová se vhodně při stolování  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-3-4-02 p  chová se vhodně při stolování  

 

 

 

 

Dílčí výstupy 
Práce s drobným materiálem 

- zná již vlastnosti různých materiálů, dále své znalosti rozvíjí a využívá v praxi, vnímá 

je      svými smysly, 

- pojmenuje druhy papíru, 

- zvládá techniku. skládání, ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, 

slepování 

- odměřování papíru, 

- pracuje s kartonem, 

- vytrhává papír,zdobí předměty 

- zvládá obkreslení podle šablony, 

- bezpečně zachází s jehlou 

- poznává vlastnosti jednotlivých materiálů, 

- seznamuje se s některými lidovými zvyky,  

- seznamuje se s technikou hnětení, vaření, sušení,  

- vyrábí dárky z přírodnin, 

- dokáže pracovat podle slovního návodu, 

- pracuje s různými pracovními pomůckami, nástroji a 



- zná jejich funkci a využití, 

- sešívá kousky látky k sobě, rozlišuje rub a líc látky, přišívá dvoudírkový knoflík 

- navléká přiměřeně dlouhou nit, umí uzlík a šít předním a 

- obnitkovacím stehem, 

- dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, hygieny a bezpečnosti práce, 

Konstrukční činnosti 

- seznamuje se s návody a předlohami stavebnic, se kterými samostatně pracuje 

- vytváří podle jednoduchých  předloh i podle fantazie plošné a prostorné kompozice ze 

stavebnicových prvků 

- umí urovnat stavebnice k dalšímu použití, 

- montuje a demontuje jednotlivé díly, 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci, 

- vytváří si kladný vztah  k práci své a ostatních, 

- upevňuje si správné pracovní návyky a dovednosti 

Pěstitelské práce  

- pozoruje klíčení semen (na vatě, v hlíně), 

- pečuje o nenáročné rostliny ve třídě, 

- zalévá je, otírá listy, kypří, rosí, rozmnožuje pomocí odnoží, 

- v praxi vyzkouší pěstování jednoduchých rostlin ( hrách, fazole), 

- rozezná nejznámější semena plodů tj. čočka, hrách, fazole, kukuřice, mák, 

- provádí exkurze na školním pozemku v různých ročních obdobích 

- dodržuje hygienické návyky 

Příprava pokrmů 

- dodržuje hygienické návyky, 

- seznamuje se s bezpečnou obsluhou spotřebičů 

- seznamuje se způsoby uchovávání a skladování potravin, 

- zvládne přípravu jednoduché svačiny, úpravu ovoce a zeleniny za studena, 

- provede jednoduchou úpravu stolu pro všední stolování, 

- zvládá sebeobsluhu a základy slušného stolování 

 

Učivo     

 

Práce s drobným materiálem- 

Vlastnosti materiálu ( papír a karton, přírodniny, textil ,modelovací hmota aj.)  

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

Lidové zvyky  

Konstrukční činnosti 

Stavebnice  (plošné), sestavování modelů 

Pěstitelské práce 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 

Pěstování pokojových rostlin 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti 

Příprava pokrmů 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

Mezipředmětové vztahy 

PRV,PV-význam půdy, podmínky života rostlin, práce na poli, na zahradě 

M-pamětné sčítání a odčítání do 100,odhady výsledků řešení 

 ČJ-vypravování různých příhod, jednoduchý popis pracovního postupu 



 

 


