Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 4.
Očekávané výstupy
Práce s drobným materiálem
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
Konstrukční činnosti
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
Pěstitelské práce
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
Příprava pokrmů
připraví samostatně jednoduchý pokrm
orientuje se v základním vybavení kuchyně
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

Dílčí výstupy
Práce s drobným materiálem
- rozlišuje a pojmenovává různé druhy papíru a kartonu,
- zvládá techniky práce- lepení, stříhání, řezání, vytrhávání,
odměřování, tvarování,
- zpracovává odpadový materiál,
- pracuje s proužky papíru- proplétání tvaru,
- vyrábí záložky a podložky- využívá symetrii,
- skládá z papíru zvířátka, květiny,…,
- vyrábí předměty k výzdobě - dárky, výzdoba,
- seznamuje se s modelovací hmotou -těsto,
- určuje vlastnosti materiálu,
- vytváří návyky, organizace a plánování práce,
- dokáže navlékat, propichovat, stříhat, ohýbat,
spojovat, svazovat,
- seznamuje se s různými druhy textilií a látek,
- poznává rub a líc,
- vyrábí jednoduché vyšívané obrázky
- seznamuje se s dalšími prvky lidových tradic
- volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- zná zásady první pomoci
Konstrukční činnosti
- využívá návodu a předloh pro konstrukci,
- sestavuje modely podle své fantazie, nebo předlohy,
- poznává vlastnosti stavebnicových prvků a dílů, porovnává
a správně využívá,
- snaží se zorganizovat a plánovat práce,
Pěstitelské práce

- zná základní podmínky pro pěstování rostlin
- pěstuje rostliny ze semen v místnosti
- pěstuje pokojové rostliny
- zná zásady bezpečné práce s rostlinami
- volí podle druhů pěstitelských činností správně pomůcky, nástroje a náčiní
Příprava pokrmů
- dodržuje pravidla správného stolování a společenského
chování,
- dokáže udržet čistotu pracovních ploch,
- zná a dodržuje bezpečnost práce,
- samostatně připraví pokrm,
- upeče lité těsto.

Učivo
Práce s drobným materiálem-práce
s papírem,kartonem,lepidlem,nůžkami,listy,slámou,korkem,provázky,krabičkami,
přírodninami…(svazování,slepování,ohýbání,propichování,..)
Práce s modelovacími hmotami-vaření,sušení,hnětení..)plastelína,modurit,modelovací
hlína,těsto
Práce s textilem
Konstrukční činnosti- práce se stavebnicemi-stavebnice z plastů,kartonových
prvků,konstrukční stavebnice
Pěstitelské práce- ošetřování pokojových květin,zalévání,kypření,pěstování
letniček,pokusy,pozorování
Příprava pokrmů- samostatná příprava pokrmu,hygiena,správné stolování,společenské
chování

Mezipředmětové vztahy
Prv,Př-význam půdy,vzduchu,vody,světla a tepla pro život rostlin,péče o zvířata
v zimě,stavba těl rostlin a živočichů,plevele na poli,rozmnožování
rostlin,ovoce,zelenina,okrasné květiny,dřeviny,byliny
Ma-porovnávání,sčítání,odčítání,obvod čtverce,obdélníka,jednotky délky,měření délky,dělení
na části
Čj-souvislé,správné a přesné vyjadřování,pojmenování,popis pracovního postupu,vyprávění

