
Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Pracovné vyučovanie 

 

1. Záhlavie 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania primárne  

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Iné štátna škola 

 

2. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných činností a technológií založených na 

tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 

 

 



 

 

 Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre 

uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti. 

 

3. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
 Žiaci  

  rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka, 

  pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,  

  spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,  

  získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,  

  spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,  

  upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,  

  pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme, 

  narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú hygienu práce, 

  navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,  

  poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie  

1. Kompetencie k učeniu 

 Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 • osvojiť si poznatky a študijné návyky na základe poskytovaných možností 

 • vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využiť vo svojom učení a v iných činnostiach 

 • zlepšiť svoju vytrvalosť a iniciatívu  

• hodnotiť svoj pokrok 

 • akceptovať spätnú väzbu 

 2. Kompetencie riešiť problémy 

 Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 



• vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí 

 • premýšľať o príčinách 

 • navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti  

• riešiť problémy a konflikty vo vzťahoch chápavým a spolupracujúcim spôsobom 

3.Kompetencie komunikačné 

 Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 • vyjadriť sa ústnou formou primeranou stupňu vzdelávania 

 • načúvať určitý čas, náležite reagovať a vyjadriť svoj názor  

 • uplatniť ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do   

   kontaktu 

 • objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov  

4.Kompetencie sociálne a interpersonálne Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

  • vytvoriť si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje jeho sebadôveru a sebarozvoj  

  • uvedomiť si vlastné potreby a aktívne využiť svoje možnosti 

  • chrániť si svoje fyzické a duševné zdravie 

 5.Kompetencie občianske  
   Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:  

   • kontrolovať vlastné konanie  

   • odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov  

  6 .Kompetencie pracovné  
    Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:  

    • pripraviť si vhodné pracovné prostredie 

    • pristúpiť zodpovedne k zvereným úlohám  

    • poznať profesijné možnosti  

  7. Kompetencie kultúrno estetické  
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 • uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

 • ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície  

 • rešpektovať vkus iných ľudí • vyjadriť primerane veku svoj názor a vkusný postoj 

 • poznať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka  

• poznať základné pravidlá spoločenského kontaktu 

• správať sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám 



 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

 

1.Človek a práca 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, praktické činnosti, 

experiment,zážitkové učenie, 

brainstorming 

 

Vyhľadávanie na internete, 

porovnávanie, 

demonštračné ukážky  

 

 

prezentácia,práca v skupinách 

a v dvojiciach, 

pojmové mapovanie 

2. Technické  materiály  rozhovor, vysvetlenie učiva,  

praktické činnosti, 

experiment, porovnávanie, 

triedenie, práca s 

encyklopédiou, zápis, 

porovnávanie údajov 

strihanie, lepenie ,trhanie, 

skladanie balenie, vyšívanie 

tvorba výrobku podľa strihu, 

skúmanie  

vlastností,spájanie,maľovanie, 

triedenie,experimentovanie 

samostatná práca, 

manipulačné činnosti, 

skupinová práca, didaktická 

hra, tvorba pojmovej mapy 

3. Príprava pokrmov 
 

rozhovor, výklad učiteľa, 

práca s internetom, praktické 

činnosti 

Triedenie, rozlišovanie, 

príprava 

pokrmu,vyhľadávanie 

informácií 

samostatná práca, práca vo 

dvojiciach, prezentácia 

pripravených jedál, 

4. Ľudové tradície a remeslá 

  

rozhovor, výklad učiteľa, 

práca s encyklopédiou 

demonštračné ukážky, 

porovnávanie, triedenie 

skupinová práca, práca vo 

dvojiciach, tvorba projektu, 

prezentácia výrobkov 

5. Základy konštruoavnia Praktické činnosti Konštruovanie, kreslenie, 

skladanie 

Práca vo dvojiciach, 

skupinová práca 

 

 



6. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

7. Učebné osnovy 

Oblasť: Človek a svet práce 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

Počet hodín v ročníku: 33 

 

Tematický 

celok 

Výkonový štandard - žiak vie Obsahový štandard Počet hodín Prierezové témy 

 

Človek a 

práca 

 

Uviesť príklady technických 

vynálezov.Vyhľadať informácie o 

pracovných možnostiach vo svojom 

regióne. 

Zrealizovať jednoduchý projekt. 

 

Technické vynálezy a ich 

vplyv na výber povolania. 

Povolania budúcnosti v 

súvislosti s novými 

vynálezmi. 

Pracovné príležitosti v 

regióne, najžiadanejšie 

povolania. 
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Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

 

Enviromentálna výchova 

 

Finančná gramotnosť 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Pracovné vyučovanie pre 4. ročník - 

elektronická učebnica 

R. Geschwadndtner. - Pracovné 

vyučovanie pre 4.ročník ZŠ 

CD prehrávač, 

Diaprojektor, 

Videoprehrávač 

DVD 

Demonštračné obrázky, rôzne druhy papiera, rôzne 

druhy textilu, rôzne druhy dreva, nožnice, ihly nite, 

látka na vyšívanie, gombíky. 

Črepníkové rastliny, zemina,aranžovacia 

hmota,vázy,semená rastlín,sadenice. 

Pomôcky na stolovanie, potraviny na prípravu jedla 

 



 

 

Technické 

materiály 

 

 

 

Poznať základné vlastnosti vybraných 

druhov technických materiálov. 

Zhotoviť ľubovoľný výrobok z 

technického materiálu. 

Uviesť základné suroviny na výrobu 

papiera. 

 Uviesť zásady starostlivosti o textil, 

vyšiť ozdobné stehy. 

Uviesť rozdiel medzi kríkmi a 

stromami. 

Zistiť výskyt stromov v okolí. 

Navrhnúť projekt ošetrenia 

poškodených stromov. 

Technické 

materiály(papier,drevo,textil... 

Vlastnosti technických 

materiálov, výrobky z nich. 

Výroba papiera,záklané 

suroviny. 

Vlastnosti textilu- 

nasiakavosť, farebná 

kombinovateľnosť... 

Stehy- krížikový,stonkový... 

Oprava odevu- prišitie 

gombíka. 

Stromy ihličnaté, listnaté, 

kríky. 
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Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Environmentálna 

výchova 

 Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a 

prezentačných zručností 

Regionálna výchova 

 

Príprava 

pokrmov 

 

 

 

 

Navrhnúť úpravu stola na slávnostnú 

príležitosť. 

Vytvoriť menu na slávnostnú 

príležitosť. 

 

Uviesť príklady  vhodných potravín na 

špecifické udalosti. 

Pripraviť jednoduché pohostenie. 

Stôl na slávnostnú príležitosť. 

Pokrmy na oslavu-nepečená 

ovocno-smotanová torta, 

ovocná šťava. 

Vhodné pokrmy na kúpalisko, 

výlet a pod. 

Kultúra stolovania na 

Slovensku a vo svete. 
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Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 Ochrana života a zdravia 

Environmentálna 

výchova  

Tvorba projektu a 

prezentačných zručností 

Ľudové 

tradície a 

remeslá 

Navrhnúť ozdoby a doplnky súvisiace s 

ľudovými tradíciami. 

Vytvoriť ozdoby a doplnky. 

Vymenovať ľudové remeslá. 

Zhotoviť produkty súvisiace s ľudovými 

remeslami. 

Ľudové tradície napríklad na 

svätého Mikuláša, Luciu... 

Ľudové remeslá- tkáčstvo, 

vyšívkárstvo,hrnčiarstvo... 

Výrobky: mikulášsky darček, 

tkáčsky výrobok, ľudová 

výšivka... 
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Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 Tvorba projektu a 

prezentačných zručností 

Základy 

konštruovania 

Zhotoviť konštrukcie zo stavebníc alebo 

škatúľ. 

Opísať konštrukcie stavieb vo svojom 

Konštrukcie okolo nás a ich 

spoločenský význam. 

Stavebnice alebo rôzny 
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Enviromentálna výchova. 

Osobnostný a sociálny 



okolí. 

Uviesť zdroje elektrickej energie. 

Prezentovať zásady bezpečnej práce s 

elektrickými zariadeniami. 

Vysvetliť význam šetrenia elektrickou 

energiou. 

Porovnať komunikáciu na diaľku v 

minulosti a dnes. 

Napísať správu prostredníctvom SMS 

alebo cez e-mail. 

Vysvetliť výhody a nevýhody 

moderných komunikačných 

prostriedkov. 

Vypracovať jednoduchý projekt o 

ochrane životného prostredia. 

technický materiál. 

Elektrická energia,zdroje a ich 

vplyv na životné prostredie, 

výroba elektrickej energie, 

význam a šetrenie. 

Bezpečné zaobchádzanie s 

elektrickými zariadeniami, 

elektrický obvod, elektrický 

prúd. 

Výrobky s využitím 

elektrického obvodu-žiarovka 

E10, tenký vodič, spínač, 

batéria 4,5V. 

Technické komunikačné 

prostriedky. 

rozvoj. 

Tvorba projektu a 

prezentačných zručností. 

Ochrana života a zdravia. 

 
Vypracoval:  Mgr. Miriam Halamčeková 


