
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní výchova 
 

Ročník: 3. 

 

Očekávané výstupy 
Práce s drobným materiálem 

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

materiálů  

ČSP-3-1-02 - pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 
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 

ČSP-3-1-02 p pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

   

Konstrukční činnosti 

ČSP-3-2-01 - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-3-2-01 p  zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

Pěstitelské práce 

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

ČSP-3-3-02 - pečuje o nenáročné rostliny  

 
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 

ČSP-3-3-02 p pečuje o nenáročné rostliny  

 

Příprava pokrmů 

ČSP-3-4-01- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

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  

ČSP-3-4-01 p upraví stůl pro jednoduché stolování 

 

Dílčí výstupy 
Práce s drobným materiálem 

- rozlišuje běžně užívané druhy papíru,pracuje s nimi 

- dovede papír přeložit, odtrhnout naznačenou část, 

vystřihnout nakreslený tvar, 

- dokáže z přírodního materiálu vyrobit jednoduchý výrobek, 

- bezpečně zachází s nástroji, 

- rozlišuje pracovní nástroje, umí je pojmenovat, 



- zpracovává modelovací hmoty 

- navléká nit, přišívá knoflík,dokáže udělat uzlík 

- procvičuje zadní steh 

- udržuje pořádek na pracovním místě,šetrně zachází se svými pomůckami, 

- pracuje podle slovního návodu i předlohy, 

Konstrukční činnosti 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicí, 

- vytváří několik výrobků z konstruktivní stavebnice, 

Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody, v jednotlivých ročních období a 

- popíše výsledky pozorování, 

- naaranžuje do vázy suché i rostlé květiny, 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

- ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové rostliny 

- seznamuje se  základními podmínkami života rostlin 

Příprava pokrmů 

- upraví stůl pro jednoduché stolování, 

- zhotoví pod dohledem učitele drobné cukroví, 

- připraví ovocný nápoj, 

- umí se vhodně chovat při stolování. 

- připraví ovocné a zeleninové saláty,jednoduchý 

pokrm 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně, 

 

 

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, tradice, řemesla 

Konstrukční činnosti 

Stavebnice  (plošné, prostorové , konstrukční ), sestavování modelů 

Práce s předlohou 

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, vody, světla a tepla pro život rostlin,domácí a hospodářská 

zvířata,ptáci,ovoce,zelenina,stavba těla rostlin-stavba těla,dopravní prostředky 

M-sčítání, odčítání, porovnávání, obvod obdélníku, čtverce, měření délky 

ČJ-souvislé vyprávění zážitku, zkušenosti, popis pracovního postupu  

 


