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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno-vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: ISCED2 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Predmet: Technika 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B  

Vyučujúci: Mgr. Gabriela Takáčová 

Učebný materiál:  
Učebnica č.1: PaedDr. Ľ. Žáčok, PhD., Ing. M. Kučerka, PhD., Ing. J. Pavlovkin, PhD., prof. PaedDr. M. Ďuriš, CSc.: Technika pre 7. ročník 
základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, TBB, a.s, Banská Bystrica, 2012 
Učebnica č.2: I. Krušpán a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl, EXPOL Pedagogika, spol. s. r. o., 1999  
Učebnica č.3: Mgr. J. Levčíková, Mgr. D. Mlyneková: Svet práce – tvorba životného prostredia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom, Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2012 

   

 

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

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

IX/I TECHNIKA 
Grafická 
komunikácia 
v technike (6h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodná hodina 
BOZP v školskej 
dielni 

Poznať obsah učiva predmetu 
technika v 7, ročníku. 
Zhrnúť zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia v školskej 
dielni. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 

OŽZ: 
Zhrnúť zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia v školskej dielni. 

Uč. č.2.: str. 14-
15 
 

IX/II Technická 
dokumentácia 
výrobku 

Vysvetliť rozdiel medzi 
technickým výkresom 
a technickou dokumentáciou. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 

 Uč.č.1: str.25-36 

IX/III Zobrazovanie telies 
na tri priemetne 

Určiť jednotlivé priemety na 
technickom výkrese. 
Doplniť chýbajúci priemet telesa 
na technickom výkrese.  
Narysovať jednoduchý technický 
výkres výrobku v troch 
priemetoch. 
Uviesť príklady reálnych 
predmetov, ktoré je potrebné 
zobraziť viacerými priemetmi. 

 Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie (technický 
výkres) 

Matematika 

IX/IV Zobrazovanie telies 
na tri priemetne 

X/I Práca na projekte: 
Návrh vlastného 
jednoduchého výrobku 
a zhotovenie  
technického výkresu  
 
 

Naprojektovať tvar, rozmery, 
materiál a pracovný postup na 
vlastný jednoduchý výrobok. 
Narysovať jednoduchý technický 
výkres výrobku v troch 
priemetoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
projektové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Fixačné metódy: 
písomné opakovanie (technický 
výkres) 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 
(technický výkres) 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen v skupine 
pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na základe 
schopností členov  a na základe 
prínosu ich práce pre skupinu. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať závery. 
MEV: 
Spracovať projektovú prácu 
formou technického výkresu. 

 

X/II Práca na projekte: 
Návrh vlastného 
jednoduchého výrobku 
a zhotovenie  
technického výkresu 
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X/III TECHNIKA 
Technické 
materiály 
a pracovné 
postupy ich 
spracovania 
(11h) 
 

Technické 
materiály, ich 
vlastnosti a 
využitie 

Porovnať vlastnosti vybraných 
druhov technických materiálov 
(kovy, drevo, plasty, keramické 
materiály, guma, textil, 
kompozitné materiály). 
Vykonať jednoduchý experiment 
na porovnanie vybranej vlastnosti 
materiálov, vlastnosť aplikovať na 
príkladoch v praxi. 
Uviesť príklady využitia 
vybraných druhov technických 
materiálov v praxi.  

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia, aktualizácia 
obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
pokusy 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 Uč.č.1: str.42-63 

XI/I  Pracovné 
postupy 
obrábania dreva 

Zrealizovať na konkrétnom 
výrobku z dreva (vianočné 
ozdoby alebo svietnik) vybrané 
pracovné postupy (rezanie, 
dlabanie, vŕtanie). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
praktické cvičenia 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce 
pri realizácii pracovných postupov 
obrábania dreva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uč.č.1: str. 65-84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI/II  Pracovné 
postupy 
obrábania dreva 

XI/III  Jednoduché 
konštrukčné 
spoje 

Zrealizovať na konkrétnom 
výrobku z dreva (vianočné 
ozdoby alebo svietnik) vybrané 
konštrukčné spoje (lepenie, 
spájanie skrutkami, plátovaním). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
praktické cvičenia, montážne 
a demontážne práce 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 
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XI/IV  Povrchová 
úprava dreva 

Zrealizovať na konkrétnom 
výrobku z dreva povrchovú 
úpravu. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
praktické cvičenia 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII/I  Pracovné 
postupy 
obrábania kovov 

Zrealizovať na konkrétnom 
výrobku z kovu (vianočné ozdoby 
alebo svietnik) vybrané pracovné 
postupy (rezanie, pilovanie, 
vŕtanie, nitovanie, ohýbanie). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
praktické cvičenia 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce 
pri realizácii pracovných postupov 
obrábania kovov. 

XII/II  Pracovné 
postupy 
obrábania 
plastov 

Zrealizovať na konkrétnom 
výrobku z plastu (netradičný 
prívesok) vybrané pracovné 
postupy (vŕtanie, lepenie, 
ohýbanie, tvárnenie, spájanie 
skrutkami). 
 
 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce 
pri realizácii pracovných postupov 
obrábania plastov. 

Uč.č.1: str.88-89 

XII/III  Práca na projekte: 
Zhotovenie výrobku na 
základe technického 
výkresu 

 

Navrhnúť technologicky postup 
zhotovenia vlastného výrobku. 
Zhotoviť vlastný jednoduchý 
kombinovaný výrobok na základe 
technického výkresu 
zhotoveného v predchádzajúcom 
tematickom celku. 
Zrealizovať na výrobku vybrané 
pracovné postupy ručného 
obrábania dreva, kovu, plastu. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Expozičné metódy: 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne práce, 
projektové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce 
pri zhotovovaní vlastného výrobku. 
OSR: 
Pracovať ako aktívny člen v skupine 
pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na základe 
schopností členov skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať závery. 
MEV: 
Spracovať projektovú prácu 
formou technického výkresu. 

 

I/II  Práca na projekte: 
Zhotovenie výrobku na 
základe technického 
výkresu 
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I/III  Prezentácia 
projektu 

Prezentovať svoj výrobok pred 
kolektívom, naučiť sa 
komunikovať a argumentovať. 
Prijímať kritiku a názor 
spolužiakov, reagovať na otázky. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
ústne opakovanie 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 

OSR: 
Prezentovať sa a prezentovať 
výsledky svojej práce s využitím 
odbornej terminológie. 
Reagovať na otázky spolužiakov, 
prijímať kritiku, argumentovať. 

 

I/IV TECHNIKA 
Stroje 
a zariadenia v 
domácnosti 
 (3h) 

Stroje 
a zariadenia 
používané 
v domácnosti 

Charakterizovať stroje 
a zariadenia používané 
v domácnosti. 
Zdôvodniť výhody a nevýhody 
využitia strojov a zariadení na 
rôzny pohon (mechanické, 
plynové, benzínové, elektrické). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

ENV: 
Zdôvodniť výhody a nevýhody 
využitia strojov a zariadení na rôzny 
pohon (mechanické, plynové, 
benzínové, elektrické) s ohľadom 
na životné prostredie. 
Vyjadriť sa k problematike 
hospodárneho využitia domácich 
mechanizmov a zariadení. 

Uč, č.2.: str. 145-
155 
 

II/I  Práca na 
projekte: 
Obsluha a údržba 
vybraného 
domáceho stroja 
(zariadenia) 

Vyhľadať na internete návod na 
obsluhu a základnú údržbu 
strojov a zariadení. 
Identifikovať nebezpečenstvo pri 
práci so strojmi a zariadeniami. 
Vypracovať projekt na tému 
obsluhy a údržby vybraného 
domáceho stroja (zariadenia). 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
projektové vyučovanie, 
samostatné štúdium s využitím 
techniky 
Fixačné metódy: 
písomné opakovanie 

MEV: 
Vyhľadať na internete návod na 
obsluhu a základnú údržbu strojov 
a zariadení a spracovať ho formou 
plagátu alebo prezentácie 
v PowerPionte. 
 

 

II/II  Prezentácia 
projektu: 
Obsluha a údržba 
vybraného 
domáceho stroja 
(zariadenia) 

Prezentovať bezpečné postupy 
používania vybraných 
mechanických strojov a zariadení 
v domácnosti. 

Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
ústne opakovanie 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 

OSR: 
Prezentovať sa a prezentovať 
výsledky svojej práce s využitím 
odbornej terminológie. 
Reagovať na otázky spolužiakov, 
prijímať kritiku, argumentovať. 

 

II/III EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Domáce práce 
a údržba 
domácnosti 
 (5h) 

Zostavovanie 
modelov 

Zostaviť podľa návodu, náčrtu, 
plánu daný model. 
Overiť funkčnosť, stabilitu 
a nosnosť daného modelu. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, pozorovanie, demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne práce 

Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

Matematika 
Fyzika 

Uč, č.2.: str. 145-
155 
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III/I  Spotrebiče 
v domácnosti a ich 
údržba 

Orientovať sa v návodoch na 
obsluhu bežných domácich 
spotrebičov. 
Dodržiavať základné 
bezpečnostné pravidlá 
a predpisy. 
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom. 
Skontrolovať a zabezpečiť 
domácnosť pri odchode. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, motivačná 
demonštrácia, aktualizácia 
obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

OŽZ: 
Dodržiavať základné bezpečnostné 
pravidlá a predpisy pri obsluhe 
a údržbe domácich spotrebičov. 
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom. 
Biológia 

 
 
 
 
 
 
 

III/II  Montáž a 
demontáž 

Urobiť montáž, demontáž 
a údržbu jednoduchých 
predmetov a zariadení (zavesenie 
police, obrazu. 
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze. 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, montážne 
a demontážne práce, 
manipulácie s predmetmi 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce 
pri montáži a demontáži 
jednoduchých predmetov a  
zariadení. 
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze. 
Biológia 

III/III  Drobná domáca 
údržba 

Správne zaobchádzať 
s pomôckami, nástrojmi, náradím 
a zariadením vrátane údržby. 
Urobiť drobnú domácu údržbu 
(oprava omietok, maľovanie, 
tapetovanie, príprava 
a uskladnenie dreva). 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, montážne 
a demontážne práce, 
manipulácie s predmetmi 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

OŽZ: 
Správne zaobchádzať 
s pomôckami, nástrojmi, náradím 
a zariadením vrátane údržby. 
 

Uč, č.2.: str. 167-
-170 
 

IV/I  Domáce práce Zhodnotiť svoje vlastné 
skúsenosti s prácami v domácimi. 
Ovládať jednoduché pracovné  
postupy pri základných 
činnostiach v domácnosti (údržba 
odevov a textílií, upratovanie 
domácnosti, postupy, 
prostriedky) a poznať ich dopad 
na životné prostredie. 
Dodržiavať základné hygienické 
pravidlá. 

 vlastná 
prezentácia 
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IV/II EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Rodinná 
príprava 
 (2h) 

Založenie rodiny Identifikovať predpoklady pre 
založenie rodiny (psychický, 
fyzický a spoločenská zrelosť). 
Poznať ciele a úlohy manželstva. 
Analyzovať a diskutovať 
o faktoroch ohrozujúcich rodinu. 
Efektívne komunikovať v rodine. 
Diskutovať o roliach v rodine. 
Vysvetliť pojem úplná a neúplná 
rodina. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 

VMR: 
Identifikovať predpoklady pre 
založenie rodiny (psychický, fyzický 
a spoločenská zrelosť). 
Poznať ciele a úlohy manželstva. 
Analyzovať a diskutovať 
o faktoroch ohrozujúcich rodinu. 
Efektívne komunikovať v rodine. 
Diskutovať o roliach v rodine. 
Vysvetliť pojem úplná a neúplná 
rodina. 

vlastná 
prezentácia 

IV/III  Starostlivosť o 
dieťa 

Porozprávať o 
dôležitosti príprave manželov na 
materstvo. 
Zhrnúť základy hygieny a povinné 
lekárske vyšetrenia počas 
tehotenstva. 
Vyhľadať inštitúcie, ktorým je 
povinnosť nahlásiť narodenie 
dieťaťa. 
Demonštrovať starostlivosť 
o dieťa (dojča). 
Odmerať telesnú teplotu rôznymi 
spôsobmi. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 

VMR: 
Porozprávať o dôležitosti príprave 
manželov na materstvo. 
Zhrnúť základy hygieny a povinné 
lekárske vyšetrenia počas 
tehotenstva. 
Vyhľadať inštitúcie, ktorým je 
povinnosť nahlásiť narodenie 
dieťaťa. 
Demonštrovať starostlivosť o dieťa 
(dojča). 
Odmerať telesnú teplotu rôznymi 
spôsobmi. 

vlastná 
prezentácia 

IV/IV TECHNIKA 
Svet práce 
 (2h) 

Trh práce Orientovať sa v pracovných 
činnostiach vybraných profesií. 
Vyjadriť sa k problematike 
nezamestnanosti. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 vlastná 
prezentácia 

V/I  Hľadanie 
zamestnania 

Identifikovať internetové 
a tlačové zdroje informácií 
o pracovných miestach, kariére 
a podnikaní. 
Poznať spôsoby hľadania 
zamestnania (písanie životopisu, 
motivačného listu, pohovor 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 

Slovenský jazyk vlastná 
prezentácia 
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u zamestnávateľa). 
Napísať životopis. 
Preukázať v modelových 
situáciách schopnosť prezentovať 
sa pri vstupe na trh práce. 

metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

V/II EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Svet práce 
 (2h) 

Plán profesijného 
rozvoja 

Posúdiť svoje možnosti pri 
rozhodovaní o voľbe vhodného 
povolania a profesijnej prípravy. 
Stanoviť si kariérne ciele. 
Využiť profesijné informácie 
a poradenské služby pre výber 
vhodného vzdelania. 
Navrhnúť plán a časový rozvrh 
pre dosiahnutie kariérnych 
cieľov, vrátane požiadaviek na 
vzdelanie a odbornú prípravu. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
písomné skúšanie 

 vlastná 
prezentácia 

V/III  Zdroje príjmu Vysvetliť pojem mzda (hrubá, 
čistá). 
Použiť internetovú kalkulačku na 
výpočet výšky čistej mzdy. 
Uviesť príklady zdrojov príjmu 
iných než mzda, napr. dar, 
provízia a zisk, peňažný príjem 
domácnosti, štátna sociálna 
podpora, náklady a možné 
zadlženie.  

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, 
domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

 

MEV: 
Využiť potenciál médií ako zdroj 
informácií. 
Použiť internetovú kalkulačku na 
výpočet výšky čistej mzdy. 
FG: 
Téma č.2: 
Plánovanie, príjem a práca 
Čiastková kompetencia 1: 
Identifikovať zdroje osobných 
príjmov 
Čiastková kompetencia 2: 
Vypracovať finančný plán 
Čiastková kompetencia 3: 
Vysvetliť daňový a odvodový 
systém 

vlastná 
prezentácia 

V/IV  Podnikanie Vysvetliť význam a podstatu 
podnikania na príkladoch 
podnikateľských subjektov 
v praxi. 
Zostaviť jednoduchý 
podnikateľský zámer a rozpočet 
malého podniku – fyzickej osoby. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, aktualizácia 
obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí, domáca 
úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, písomné skúšanie 

FG: 
Téma č.2: 
Plánovanie, príjem a práca 
Čiastková kompetencia 4: 
Zhrnúť právne formy podnikania 
a základné predpisy pre oblasť 
podnikania 

vlastná 
prezentácia 
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VI/I EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Pestovateľské 
práce a 
chovateľstvo 
 (2h) 

Okrasné rastliny Vykonávať jednoduché 
pestovateľské činnosti a zvoliť 
vhodné pracovné postupy pri 
pestovaní vybraných okrasných 
rastlín. 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

Biológia Uč. č.3: str. 21-
53 

VI/II  Aranžovania 
a viazanie kytíc 

Poznať jednoduchú úpravu a rez 
kvetov. 
Využívať kvety na výzdobu 
interiéru školy.  
Aranžovať a viazať kvety do kytíc. 
Vyzdobiť školu na slávnostné 
ukončenie školského roka. 
 

Motivačné metódy: 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
demonštrácia, manipulácia 
s predmetmi, praktické cvičenia 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou praktických 
cvičení 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie 

OSR: 
Esteticky s citlivosťou na detaily pri 
práci vyzdobiť exteriér školy 
aranžovanými kvetmi. 

 

                  

Legenda: 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                     

ENV Environmentálna výchova                                                                                                                                                                           

MEV Mediálna výchova                                                                                                                                                                                     

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                                              

OŽZ Ochrana života a zdravia                                                                                                                                                                             

FG Finančná gramotnosť 
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