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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:     ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a svet práce 

Predmet:     Pracovné vyučovanie 

Školský rok:   2017/2018 

Trieda:   III.A,III.B 

Vyučujúci: Mgr.Bacskai 

Spracovala: Mgr.Kosztyuová 

Učebný materiál: Učebnica Pracovné vyučovanie pre 3.ročník ZŠ (Kožuchová a kol.) 

 

Časová dotácia:        1hod.  týždenne    ( 33  ročne) 
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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: 
Obsahový štandard: 

Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Človek a práca 

1hod. 
Poučenie o 

bezpečnosti pri 

práci. 

BOZP, hygiena, 

pracovný  

a organizačný 

poriadok. 

Zdôvodniť význam práce pre 

človeka, vysvetliť význam 

učenia sa k príprave  

na budúce povolanie,  

informovať o rôznych 

povolaniach z okolia,  

v ktorom žijú, uviesť klady  

a zápory vplyvu techniky  

na prácu človeka. 

 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

MUV-podnecovať 

zvedavosť 

a záujem o svoje 

okolie, rozvíjať 

sebareflexiu 

žiakov 

 

IX/II Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1hod. 

Triedenie odpadu, 

Využitie 

odpadových 

materiálov. 

Výrobky: z 

téglikov, zo 

škatuliek, z drôtu, 

a pod. 
Prírodný odpadový 

materiál. 

Záchrana lesov, 

stromov, šetrenie 

Prehĺbiť poznatky 

o recyklácii, emisii. 

Zdôvodniť využitie 

odpadových materiálov, 

vyhodnotiť druhy odpadu  

z domácnosti, uviesť 

možnosti druhotného 

využitia odpadového 

materiálu, preskúmať 

vlastnosti odpadových 

materiálov. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

ENV- analyzovať 

a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom 

a jeho životným 

prostredím 

OSR- akceptovať 

stanovisko 

zodpovednosti 

širšej spoločnosti 

a seba samého ako 

spotrebiteľa za 

dopad na životné 

prostredie a iných 

4-5 
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s papierom, tvoríme 

z drevených 

odrezkov. 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

ľudí 

IX/III Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1hod. 

Práca s papierom 

a kartónom. 

Obal na knihu. 

Papier a kartón, 

vlastnosti a 

použitie, základné 

suroviny na výrobu 

papiera strihanie, 

trhanie, skladanie, 

lepenie. 

Poznať vlastnosti papiera,  

vedieť zhodnotiť využitie 

papiera v praxi. Vedieť, 

ktorý papier je najlepší na 

balenie. Zhotoviť výstavku 

najkrajších obalov v triede. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

ENV- poukázať   

na negatívne 

dôsledky 

odlesňovania        

na životné 

prostredie 

12-13 

X/I Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Lietanie vo 

vzduchu. 

Technika v doprave, 

preprava tovaru, 

význam a využitie 

dopravných 

prostriedkov, 

využitie sily vetra, 

lietadlá, šarkan, 

stavba šarkana. 

Vysvetliť úlohu dopravných 

prostriedkov, zhotoviť 

výrobok. Vyhľadávať 

informácie v encyklopédiách, 

na internete. Pomenovať 

lietajúce stroje a prístroje. 

 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

MDV- viesť  

žiakov 

k osvojovaniu 

mediálnych 

kompetencií 

28-29 



4 
 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová, 

individuálna. 

X/II Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Lietanie vo 

vzduchu. 

Využitie sily vetra, 

púšťanie šarkana, 

Lietanie vo vzduchu 

 

Využiť silu vetra pri púšťaní 

šarkana. Organizovať súťaž 

v púšťaní šarkana. Vedieť, od 

čoho závisí výška letu 

šarkana. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

MUV- podporovať 

sebavedomie 

žiakov  

a ich uplatnenie          

v skupine 

28-29 

X/III Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Papier a kartón. 

Vlastnosti a použitie. 

Základné suroviny na 

výrobu papiera. 

Preskúmať vlastnosti papiera- 

strihať, trhať, skladať, lepiť. 

Zhotoviť vzorkovnicu 

papiera. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

ENV- poukázať     

na negatívne 

dôsledky 

odlesňovania        

na životné 

prostredie 

6-7 
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Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

XI/I Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Skladanie papiera   

– origami. 

Užitočný predmet 

zhotovený skladaním 

papiera – čiapka, 

maska, svietnik,... 

Preskúmať vlastnosti papiera- 

strihať, trhať, skladať, lepiť. 

Zhotoviť skladačku z papiera. 

Zhodnotiť využitie papiera 

v praxi. 

 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

MUV- rozvíjať 

poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci 

prichádzajú          

do styku alebo 

môžu prísť           

do styku 

8-9 

XI/II Človek a práca 

1.hod. 

Učenie, povolanie, 

práca.           

Význam učenia sa 

k príprave na budúce 

povolanie. Exkurzia 

na stavbu. 

Diskutovať o poznatkoch 

získaných na exkurzii. 

Vysvetliť význam učenia sa 

k príprave na budúce 

povolanie. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

OSR- efektívne 

využívať svoj 

pracovný aj voľný 

čas, plánovať si 

aktuálne činnosti 

a uvažovať 

o plánoch             

do budúcnosti. 

Orientovať sa       
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pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná. 

vo svete povolaní. 

XI/III Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Význam a využitie 

dopravných 

prostriedkov. 

Dopravné 

prostriedky a zdvižné 

zariadenia. Technika 

v doprave, preprava 

tovaru. Dopravné 

objekty zo stavebníc 

alebo z odpadového 

materiálu. 

Poznať úlohu dopravných 

prostriedkov a zdvižných 

zariadení. Zhotoviť modely 

zdvižných zariadení, 

diskutovať o bezpečnosti 

v doprave a na stavbe. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová, 

individuálna. 

DOV- pochopiť 

funkcie dopravy  

v stavebníctve  

 

OZO- chrániť 

svoje zdravie 

a vedieť poskytnúť 

pomoc iným 

30-31 

XI/IV Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Používanie 

kuchynského 

náradia 

a spotrebičov. 

Kuchyňa a jej časti, 

základné 

bezpečnostné 

Poznať základné 

bezpečnostné a hygienické 

pravidlá pri práci v kuchyni. 

Zdôvodniť správne rozloženie 

kuchynského náradia 

a spotrebičov. Bezpečné 

používanie kuchynského 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

OZO- chrániť 

svoje zdravie 

a vedieť poskytnúť 

pomoc iným 
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a hygienické 

pravidlá. 

náradia a spotrebičov. problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová, 

individuálna. 

XII/I Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Príprava desiatovej 

nátierky. 

Vajíčková nátierka. 

Pripraviť jednoduchý pokrm. 

Prezentovať pravidlá 

zaobchádzania s horúcimi 

predmetmi. Vysvetliť 

a dodržiavať pravidlá hygieny 

v kuchyni. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

Hromadná, skupinová. 

 

OZO- dodržiavať 

správnu 

životosprávu, 

všeobecné zásady 

ochrany zdravia. 

Dodržiavať 

bezpečnosť   

pri práci. 

 

XII/II Ľudové tradície 

a remeslá 

1.hod. 

Vianočné dekorácie. 

Výroba vianočných 

dekorácií z rôznych 

materiálov. Ľudové 

tradície Vianoc. 

Zhotoviť jednoduché 

dekoračné výrobky súvisiace 

s ľudovými tradíciami. 

Poznať históriu vianočných 

sviatkov. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

RĽK- poznávať 

tradičnú ľudovú 

kultúru, jej 

rozmanitosť a jej 

prezentácia (jedlá, 

36-37 
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Adventný veniec. rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

piesne, zvyky,...) 

XII/III Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Vianočné ozdoby 

a pozdravy. 

Jednoduché ozdoby 

a pozdravy 

z tradičných 

materiálov. 

Dotvoriť vianočnú atmosféru 

peknými ozdobami na 

vianočný stromček. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

RĽK- poznávať 

tradičnú ľudovú 

kultúru, jej 

rozmanitosť a jej 

prezentácia (jedlá, 

piesne, zvyky,...) 

36-37 

I/I Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Stolovanie, pravidlá 

stolovania. 

Zásady správneho 

stolovania, úprava 

stola  

Prezentovať zásady 

správneho stolovania. Upraviť 

stôl pred stolovaním. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

OSR- efektívne 

využívať svoj 

voľný čas, 

plánovať si 

aktuálne činnosti, 
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pred stolovaním. rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

pomáhať rodičom 

v domácich 

prácach 

I/II Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Cena potravín. 

Nákup potravín, 

cenová kalkulácia 

nákupu, výhody        

a nevýhody nákupu 

na trhoviskách 

a v supermarketoch. 

Simulovať nákup potravín, 

odhadnúť cenu plánovaného 

nákupu. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

FG- rozvíjať 

životné  zručnosti 

žiakov potrebných 

pre orientovanie sa 

vo svete financií 

 

I/III Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Textil a jeho 

vlastnosti. 

Textil, vlastnosti 

textilu,  údaje na 

Preskúmať vlastnosti textilných 

materiálov. Rozlišovať 

jednotlivé textílie podľa 

nasiakavosti, krčivosti, 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

RĽK- spoznávať 

históriu tradičného 

remesla (tkáčstvo) 

ako hmotný 

18-19 
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visačkách textilných 

materiálov výrobky. 

udržiavania tepla. 

Čítať visačky na oblečení. 

Dodržiavať bezpečnosť pri práci. 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

produkt produktov 

ľudskej činnosti 

II/I Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Textil. Základné 

stehy. 

Jednoduchý výrobok: 

rybka, mačka,... 

 

Pomenovať potreby na šitie. 

Šitím spájať papierový 

a textilný materiál. Zhotoviť 

jednoduchý výrobok použitím 

základného stehu.  

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

OSR- stanoviť si 

ciele v súlade  

so svojimi 

schopnosťami  

a záujmami 

20-21 

II/II Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

Textil. Prišitie 

gombíka. 

Jednoduchý výrobok: 

Šiť základné stehy.  Využívať 

pravidlá ručného šitia. Poznať 

výhody gombíkov 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

OSR- uplatňovať 

zručnosti a prijaté 

pravidlá ručného 

22-23 
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1.hod. gombíkový panáčik, 

farebná mozaika 

z gombíkov, 

gombíkový strom,... 

a zatváracích špendlíkov. 

Zhotoviť jednoduchý 

výrobok. 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

šitia pri aktivite 

II/III Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Textil. Základné 

stehy- predný, 

zadný, obnitkovací, 

krížikový. 

Výrobok z textilu: 

záložka do knihy, 

obrúsok,... 

 

Šiť základné stehy s využitím 

pravidiel ručného šitia. 

Zhotoviť výrobok z textilu. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

OSR- efektívne 

využívať svoj 

pracovný aj voľný 

čas, plánovať si 

činnosti 

24-25 

III/I Tvorivé využitie 

technických 

Textil. Základné 

stehy. 

Šiť predný a zadný steh. 

Zhotoviť jednoduchý výrobok 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

OSR- pracovať 

ako aktívny člen 
26-27 
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materiálov 

1.hod. 

Predný a zadný steh. 

Jednoduchý výrobok 

z textilného 

materiálu: chňapka, 

ihelníček,... 

z textilného materiálu. demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Skupinová, individuálna. 

skupiny, 

akceptovať 

pravidlá 

skupinovej práce 

III/II Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Práca s papierom 

a kartónom. 

Priestorové 

vystrihovačky 

- zvieratá 

z hospodárskeho 

dvora. 

 

Oboznámiť sa ľudovou 

tradíciou vystrihovačiek. 

Zhotoviť výrobky z papiera. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

RĽK- cez výtvory 

žiakov spoznávať 

kultúrnu identitu 

viacerých krajín 

(Japonsko, Čína, 

Poľsko,...) 

10-11 

III/III Základy Modely dopravných Zhotoviť dopravné objekty  Motivačné –rozhovor, ENV- dopravné 32-33 
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konštruovania 

1.hod. 

prostriedkov. 

Zhotovenie modelov 

dopravných 

prostriedkov  

zo stavebníc alebo 

z odpadového 

materiálu. 

zo stavebníc alebo 

z odpadového materiálu. 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

prostriedky ako 

zdroj znečistenia 

nášho životného 

prostredia ( voda 

ovzdušie, pôda) 

III/IV Ľudové tradície 

a remeslá 

1.hod. 

Veľkonočné ozdoby 

a doplnky. Ozdoba 

z drôtu, vŕbového 

prútia, kraslice,.. 

Opísať tradície a symboly  

Veľkej noci v regióne. 

Zhotoviť jednoduché výrobky 

súvisiace s ľudovými 

tradíciami. Spoznávať 

rôznorodosť techník 

ozdobovania kraslíc. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

RĽK- poznávať 

tradičnú ľudovú 

kultúru, jej 

rozmanitosť a jej 

prezentácia (jedlá, 

piesne, zvyky,...) 

38-39 
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IV/I Ľudové tradície 

a remeslá 

1.hod. 

Regionálne ľudové 

remeslá. 

Remeselnícka dielňa, 

múzeum, skanzen. 

Stolár, bábkar, 

rezbár, košikár,.. 

Poznať a opísať regionálne 

ľudové remeslá. Zhotoviť 

jednoduchý výrobok súvisiaci 

s ľudovými tradíciami.  

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

RĽK- pestovať  

a rozvíjať u žiakov 

cit ku krásam 

ľudového umenia 

 

IV/II Ľudové tradície 

a remeslá 

1.hod. 

Ľudová výšivka 

a ľudový odev. 

Návrh vlastnej 

ľudovej výšivky, či 

tradičného ľudového 

odevu. 

Nakresliť návrh vlastnej 

ľudovej výšivky (  Tekov, 

Čataj, Bzovik, Krížikový, 

Buclovany, Ábelová,...) alebo 

návrh vlastného tradičného 

ľudového odevu (krojové 

súčasti a doplnky). 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

RĽK- pestovať  

a rozvíjať u žiakov 

cit ku krásam 

ľudového umenia, 

poznávať kultúrnu 

rozmanitosť 

Slovenska 
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Hromadná, individuálna. 

IV/III Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Základné časti 

bicykla. 

Základné časti 

bicykla, správne 

vybavenie a jeho 

elementárna údržba. 

Vedieť vymenovať základné 

časti bicykla a urobiť 

elementárnu údržbu bicykla. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

OSR- uvažovať 

o dôsledkoch 

vlastného 

správania 

a konania pri 

nesprávnej údržbe 

a výbave bicykla 

 

 

 

V/I Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Bezpečná jazda na 

bicykli. 

Kontrola bicykla 

pred jazdou. Jazda na 

bicykli. Bezpečná 

mobilita. 

Skontrolovať bicykel pred 

jazdou. Poznať správne 

vybavenie bicykla. Správne, 

bezpečne jazdiť na bicykli. 

Diskutovať o bezpečnosti 

v doprave. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

OSR- uplatňovať 

životné zručnosti 

a prijaté pravidlá 

pri pohybových 

činnostiach 

OZO- bezpečný 

pobyt a pohyb        

v prírode 
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Hromadná, individuálna. 

V/II Základy 

konštruovania 

1.hod. 

Leporelo: Jazdíme 

bezpečne na bicykli. 

Zhotovenie leporela, 

slúžiaceho ako 

príručka bezpečnej 

jazdy na bicykli 

(kreslenie, strihanie, 

lepenie). 

Zhotoviť leporelo. Diskutovať 

o bezpečnosti v doprave. 

 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

OZO- poznať 

zásady 

starostlivosti 

o svoje zdravie 

 

V/III Ľudové tradície 

a remeslá 

1.hod. 

Vzorová keramika. 

Výroba keramiky, 

výrobky z hliny, 

sadry a inej hmoty. 

Zhotoviť jednoduché výrobky 

súvisiace s ľudovými 

tradíciami. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

RĽK- pestovať  

a rozvíjať u žiakov 

cit ku krásam 

ľudového umenia, 

poznávať kultúrnu 

rozmanitosť 

Slovenska 
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a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, individuálna. 

V/IV Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Skladovanie 

potravín. 

Skladovanie potravín 

–miesto skladovania, 

dĺžka skladovania, 

záručná doba 

potravín (obalové 

materiály, 

identifikačné údaje 

pre spotrebiteľa). 

Zdôvodniť význam správneho 

skladovania potravín, vytvoriť 

tabuľku s údajmi o dĺžke 

skladovania potravín. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová. 

FG- uplatniť 

spotrebiteľské 

zručnosti  

pri zodpovednom 

rozhodovaní  

o nákupe 

 

 

VI/I Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

1.hod. 

Odpadový prírodný 

a technický 

materiál. 

Zhotovenie výrobku 

z odpadového 

a technického 

materiálu. 

Zhotoviť výrobok 

z odpadového a technického 

materiálu. Preskúmať 

vlastnosti odpadových 

materiálov ( kartón, pet fľaša, 

pet vrchnáky, ...). 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

ENV- posilňovať 

pocit 

zodpovednosti  

žiakov vo vzťahu 

k životnému 

prostrediu 
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Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

 

Hromadná, skupinová, 

individuálna. 

VI/II Stravovanie 

a príprava pokrmov 

1.hod. 

Zeleninový (ovocný) 

šalát. 

Príprava 

zeleninového  alebo 

ovocného šalátu. 

Pripraviť jednoduchý 

zeleninový alebo ovocný 

šalát. 

Motivačné –rozhovor, 

rozprávanie, problém, 

demonštrácia, výzva, 

aktualizácia obsahu,... 

Expozičné - vysvetľovanie, 

rozhovor, opis, hra, 

manipulácia s predmetmi, 

problém, dramatizácia, 

samostatná práca, 

pozorovanie... 

Fixačné - opakovací 

rozhovor, praktické 

opakovanie, didaktická hra, 

dramatizácia... 

Diagnostické 

a klasifikačné metódy. 

Hromadná, skupinová. 

OZO- poznať 

zásady správnej 

životosprávy 

 

VI/III Časová rezerva      

 

 

 


