
 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní výchova 

 

Ročník: 4.  

 

Očekávané výstupy    

Práce s drobným materiálem 

ČSP-5-1-02 - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-5-1-02 p  využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 

ČSP-5-1-03 p volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

 

Konstrukční činnosti 

ČSP-5-2-01- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-5-2-01 p  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

 

Pěstitelské práce 

ČSP-5-3-03 - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-02 - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-5-3-02 p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování 

ČSP-5-1-03p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny  

 

 

Příprava pokrmů 

ČSP-5-4-02 -připraví samostatně jednoduchý pokrm  

ČSP-5-4-01 -orientuje se v základním vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-03 -dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování  

 
Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

ČSP-5-4-01 p uvede základní vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-02 p připraví samostatně jednoduchý pokrm  

ČSP-5-4-03 p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování  

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- 

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

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití 

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

Lidové zvyky, tradice, řemesla 

Konstrukční činnosti 

Stavebnice  (plošné, prostorové , konstrukční ), sestavování modelů 

Práce s návodem, předlohou 

Pěstitelské práce 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

Pěstování pokojových rostlin 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě ( okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina 

aj.) 

 



Příprava pokrmů 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

Základní vybavení kuchyně 

Výběr, nákup a skladování potravin 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

PRV, PV-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 

M-porovnávání, sčítání, odčítání, obvod čtverce, obdélníka, jednotky délky, měření délky, 

dělení na části 

 ČJ-souvislé, správné a přesné vyjadřování, pojmenování, popis pracovního postupu, 

vyprávění 

 


