Pracovní činnosti – 1. ročník
RVP ZV
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Školní výstupy
na konci 1. ročníku díky (v) předmětu Pracovní činnosti žák:
 mačká, překládá a skládá papír, obkresluje podle
šablony, vystřihuje, lepí
 vytváří jednoduché i plošné prostorové útvary
 přírodní materiály třídí, navléká, dotváří je
 stříhá a lepí textil
 modeluje s modelíny
 seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky a materiály
při nich užitými
 zvládá základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály pomůckami
 vytváří jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu a předlohy

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi.

 sestavuje stavebnicové prvky dle vlastní fantazie nebo
jednoduché předlohy
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi

Provádí pozorování přírody, zaznamená
a zhodnotí výsledky pozorování.
Pečuje o nenáročné rostliny.

 zasévá semínka rostlin
 pečuje o pokojové květiny (zalévá, otírá listy, kypří)
 provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích
 pečuje o nenáročné rostliny

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Chová se vhodně při stolování.






připravuje jednoduchou tabuli
orientuje se v základních pravidlech stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování

Učivo
Práce s drobným materiálem
 Vlastnosti materiálu
- práce s přírodninami,
modelovací hmotou, papírem
a kartonem, textilem
 Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití (nůžky,
šablony, tužka, lepidlo)
 Jednoduché pracovní operace
a postupy
 Organizace práce, bezpečnost
 Lidové zvyky, tradice, řemesla
Konstrukční činnosti
 Stavebnice
- plošné, prostorové,
konstrukční
 Práce s návodem nebo
předlohou
Pěstitelské práce
 Základní podmínky pro
pěstování rostlin
- výživa rostlin, osivo
 Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě
(dle podmínek školy)
 Pěstování pokojových rostlin
Příprava pokrmů
 Jednoduchá úprava stolu
 Pravidla správného stolování

Pracovní činnosti – 2. ročník
RVP ZV
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi.

Provádí pozorování přírody, zaznamená
a zhodnotí výsledky pozorování.
Pečuje o nenáročné rostliny.

Školní výstupy
na konci 2. ročníku díky (v) předmětu Pracovní činnosti žák:
 mačká, překládá a skládá papír, obkresluje podle
šablony, vystřihuje, lepí
 vytváří jednoduché i plošné prostorové útvary
 přírodní materiály třídí, navléká, dotváří je
 stříhá a lepí textil
 modeluje s modelíny
 seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky a materiály
při nich užitými
 navléká jehlu, udělá uzel, přišije knoflík
 zvládá základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály pomůckami
 vytváří jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu a předlohy

Učivo
Práce s drobným materiálem
 Vlastnosti materiálu
- práce s přírodninami,
modelovací hmotou, papírem
a kartonem, textilem,
lepenkou
 Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití (nůžky,
jehla, pravítko, tužka,
šablony, lepidlo)
 Jednoduché pracovní operace
a postupy
 Organizace práce, bezpečnost
 Lidové zvyky, tradice, řemesla

 sestavuje stavebnicové prvky dle vlastní fantazie nebo
jednoduchého návodu, předlohy
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi



 zasévá semínka rostlin
 pečuje o pokojové květiny (zalévá, otírá listy, kypří)
 provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho výsledky
 pečuje o nenáročné rostliny








Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Chová se vhodně při stolování.






připravuje jednoduchou tabuli
orientuje se v základních pravidlech stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování




Konstrukční činnosti
Stavebnice
- plošné, prostorové,
konstrukční
Práce s návodem nebo
předlohou
Pěstitelské práce
Základní podmínky pro
pěstování rostlin
- výživa rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě
(dle podmínek školy)
Pěstování pokojových rostlin
Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu
Pravidla správného stolování

Pracovní činnosti – 3. ročník
RVP ZV
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi.

Školní výstupy
na konci 3. ročníku díky (v) předmětu Pracovní činnosti žák:
 mačká, překládá a skládá papír, obkresluje podle
šablony, vystřihuje, lepí
 vytváří jednoduché i plošné prostorové útvary
 přírodní materiály třídí, navléká, dotváří je
 stříhá a lepí textil
 modeluje s modelíny, modelovacích hmot (modurit,
keramická hlína)
 seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky a materiály
při nich užitými
 navléká jehlu, udělá uzel, přišije knoflík
 vyšívá křížkovým stehem
 zvládá základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály pomůckami
 vytváří jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu a předlohy
 sestavuje stavebnicové prvky a modely dle vlastní
fantazie nebo jednoduchého návodu, předlohy, náčrtu
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi

Učivo
Práce s drobným materiálem
 Vlastnosti materiálu
- práce s přírodninami,
modelovací hmotou, papírem
a kartonem, textilem,
lepenkou
 Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití (nůžky,
jehla, pravítko, tužka,
šablony, lepidlo)
 Jednoduché pracovní operace
a postupy
 Organizace práce, bezpečnost
 Lidové zvyky, tradice, řemesla




Provádí pozorování přírody, zaznamená
a zhodnotí výsledky pozorování.
Pečuje o nenáročné rostliny.

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.







zasévá semínka rostlin
pečuje o pokojové květiny (zalévá, otírá listy, kypří)
pojmenovává základní druhy pokojových rostlin
vyjmenuje jedovaté pokojové rostliny
podle obrázku pojmenuje některé druhy léčivých
rostlin
 provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho výsledky
 pečuje o nenáročné rostliny
 připravuje jednoduchou tabuli





Konstrukční činnosti
Stavebnice
- plošné, prostorové,
konstrukční; sestavování
modelů
Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
Základní podmínky pro
pěstování rostlin
- výživa rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě
(dle podmínek školy)
Rostliny jedovaté, léčivky,
pokojové

Příprava pokrmů
 Jednoduchá úprava stolu

Chová se vhodně při stolování.

 orientuje se v základních pravidlech stolování
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 chová se vhodně při stolování



Pravidla správného stolování

Pracovní činnosti – 4. ročník
RVP ZV
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu.
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem k použitému materiálu.
Udržuje pořádek na pracovním místě
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.

Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž.
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.

Školní výstupy
na konci 4. ročníku díky (v) předmětu Pracovní činnosti žák:
 polepuje, tapetuje, vytváří prostorové konstrukce
 opracovává a dotváří nasbírané přírodní materiály
 zvládá základy výzdoby
 vyšívá předním, zadním, obšívacím stehem
 vytváří plošné i prostorové prvky
 udržuje pořádek na své místě, dodržuje hygienické
normy a bezpečnost při práci
 při úraze poskytne první pomoc
 vytváří přiměřenými pracovními postupy různé
výrobky z daných materiálů
 vyžívá se při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce
 poskytne první pomoc při drobném poranění
 sestavuje složitější stavebnicové prvky
 používá návod, předlohu a náčrt při práci
 dodržuje hygienické normy a zásady bezpečnosti
při práci
 při úrazu poskytne první pomoc
 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce
 poskytne první pomoc při drobném úrazu

Učivo
Práce s drobným materiálem
 Vlastnosti materiálu
- práce s přírodninami,
modelovací hmotou, papírem
a kartonem, textilem,
lepenkou, netradičním
odpadovým materiálem
(krabičky, plastové formy,
dráty aj.)
 Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití (nůžky,
jehla, pravítko, tužka,
šablony, lepidlo)
 Složité pracovní operace
a postupy
 Organizace práce, bezpečnost
 Lidové zvyky, tradice, řemesla
Konstrukční činnosti
 Stavebnice
- plošné, prostorové,
konstrukční; sestavování
modelů
 Práce s návodem, předlohou,
náčrtem

 užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy
a pozorování.
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny.
Volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.

















Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování.
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni.

zasévá semínka rostlin
pečuje o pokojové květiny (zalévá, otírá listy, kypří)
rozumí pojmu setí a sázení
vhodně používá nářadí, náčiní a pomůcky
při pěstitelských pracích
pojmenovává základní druhy pokojových rostlin
vyjmenuje pokojové rostliny jedovaté
podle obrázku pojmenuje některé druhy léčivých
rostlin
rozpoznává základní druhy koření
dodržuje hygienické normy a zásady bezpečnosti
při práci
při úrazu poskytne první pomoc
dodržuje základní podmínky a užívá postupy
pro pěstování vybraných rostlin
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny a provádí pěstitelská pozorování
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

 používá základní vybavení kuchyně
 připraví podle receptu jednoduchý pokrm pro studenou
kuchyň
 správně skladuje potraviny (lednice, spíž)
 dodržuje pravidla správného stolování a společenského
chování
 vybírá vhodné potraviny ke konzumaci
 udržuje pořádek pracovního místa a čistotu nástrojů
 při úrazu poskytne první pomoc
 uvede základní vybavení kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování při stolování
 udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch
a bezpečnost práce
 poskytne první pomoc i při úraze v kuchyni

Pěstitelské práce
 Základní podmínky pro
pěstování rostlin
- výživa rostlin, osivo
 Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě
(dle podmínek školy)
- setí, sázení, význam půdy
pro pěstování rostlin
 Rostliny jedovaté, léčivky,
pokojové, koření

Příprava pokrmů
 Základní vybavení kuchyně
 Skladování potravin v lednici
a spíži
 Pravidla správného stolování a
společenského chování při něm

 uplatňuje zásady správné výživy

Pracovní činnosti – 5. ročník
RVP ZV
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu.
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem k použitému materiálu.
Udržuje pořádek na pracovním místě
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic.

Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž.
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.

Školní výstupy
na konci 5. ročníku díky (v) předmětu Pracovní činnosti žák:
 polepuje, tapetuje, vytváří prostorové konstrukce,
vyřezává
 opracovává a dotváří nasbírané přírodní materiály
 zvládá základy výzdoby, aranžování
 vyšívá předním, zadním, obšívacím a stonkovým
stehem
 tká na jednoduché osnově
 háčkuje řetízek

 vytváří plošné i prostorové prvky
 udržuje pořádek na své místě, dodržuje hygienické
normy a bezpečnost při práci
 při úraze poskytne první pomoc
 poznává lidové zvyky a tradice a materiály při nich použité
 vytváří přiměřenými pracovními postupy různé
výrobky z daných materiálů
 vyžívá se při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce
 poskytne první pomoc při drobném poranění
 sestavuje složitější stavebnicové prvky
 používá návod, předlohu a náčrt při práci
 dodržuje hygienické normy a zásady bezpečnosti
při práci
 při úrazu poskytne první pomoc
 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

Učivo
Práce s drobným materiálem
 Vlastnosti materiálu
- práce s přírodninami,
modelovací hmotou, papírem
a kartonem, textilem,
lepenkou, netradičním
odpadovým materiálem
(krabičky, plastové formy,
dráty aj.)
 Pracovní pomůcky a nástroje
- funkce a využití (nůžky,
jehla, pravítko, tužka,
šablony, lepidlo)
 Složité pracovní operace
a postupy
 Organizace práce, bezpečnost
 Lidové zvyky, tradice, řemesla

Konstrukční činnosti
 Stavebnice
- plošné, prostorové,
konstrukční; sestavování
modelů
 Práce s návodem, předlohou,
náčrtem

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti práce
 poskytne první pomoc při drobném úrazu
 užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy
a pozorování.
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny.
Volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.



















Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování.
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni.

zasévá semínka rostlin
pečuje o pokojové květiny (zalévá, otírá listy, kypří)
rozumí pojmu setí a sázení
vhodně používá nářadí, náčiní a pomůcky
při pěstitelských pracích
pojmenovává základní druhy pokojových rostlin
vyjmenuje pokojové rostliny jedovaté
podle obrázku pojmenuje některé druhy léčivých
rostlin
rozpoznává základní druhy koření
dodržuje hygienické normy a zásady bezpečnosti
při práci
při úrazu poskytne první pomoc
vysvětlí pojem „rostlina – droga“ a popíše jejich
zneužití
vyjmenuje některé rostliny způsobující alergie
dodržuje základní podmínky a užívá postupy
pro pěstování vybraných rostlin
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny a provádí pěstitelská pozorování
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

 používá základní vybavení kuchyně
 připraví podle receptu jednoduchý pokrm pro studenou
kuchyň
 vhodně vybírá nákup základních potravin
 správně skladuje potraviny (lednice, spíž)
 dodržuje pravidla správného stolování a společenského
chování
 vybírá vhodné potraviny ke konzumaci
 udržuje pořádek pracovního místa a čistotu nástrojů
 při úrazu poskytne první pomoc














Pěstitelské práce
Základní podmínky pro
pěstování rostlin
- výživa rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen
- v místnosti, na zahradě
(dle podmínek školy)
- setí, sázení, význam půdy
pro pěstování rostlin
Rostliny jedovaté, léčivky,
pokojové, koření
Rostliny jako droga
Rostliny způsobující alergie

Příprava pokrmů
Základní vybavení kuchyně
Vhodný výběr a nákup
potravin
Skladování potravin v lednici
a spíži
Pravidla správného stolování a
společenského chování při něm
Technika v kuchyni
- historie a význam

 pojmenovává základní kuchyňskou techniku, určuje
její využití a zkoumá její vývoj
 uvede základní vybavení kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování při stolování
 udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch
a bezpečnost práce
 poskytne první pomoc i při úraze v kuchyni
 uplatňuje zásady správné výživy

