
UČEBNÉ OSNOVY 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE v 3. ročníku základnej školy 

 
 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet pracovné vyučovanie, schváleného ako  súčasť ŠVP pre prvý stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 VH týždenne  - 33 VH za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

 

Človek a práca   ...................................................................         3 VH 

      Učenie, povolanie, práca; význam učenia sa k príprave na budúce povolanie, BOZP,       

      hygiena, pracovný a organizačný poriadok, výrobné zariadenie, stavba 

 

Tvorivé využitie technických materiálov ....................................................      10 VH 

Odpadový prírodný a technický materiál, vlastnosti a druhotné využitie odpadového 

materiálu, triedenie odpadu, pokus na rozložiteľnosť drobných materiálov 

Výrobky: z téglikov, zo škatuliek, z drôtu, a pod.. Vedieť zhotoviť výrobok z odpadového 

prírodného alebo technického materiálu. Vedieť zdôvodniť využitie odpadových 

materiálov, vyhodnotiť druhy odpadu z domácnosti, uviesť možnosti druhotného využitia 

odpadového materiálu, preskúmať vlastnosti odpadových materiálov 

Papier a kartón, vlastnosti a použitie, základné suroviny na výrobu papiera 

Strihanie, trhanie, skladanie, lepenie, výrobky: priestorové a kruhové vystrihovačky, 

origami, obaly na knihy a darčeky, koláž z kartónu, preskúmať vlastnosti papiera, vedieť 

zhodnotiť využitie papiera v praxi, zhotoviť výrobok z papiera a kartónu. 

Textil, vlastnosti textilu (podľa udržiavania tepla, krčivosti, väzby nasiakavosti a iné), 

základné stehy (predný, zadný), údaje na visačkách textilných materiálov 

Výrobky: záložka do knihy, obrúsok, gombíkový panáčik a pod.. Vedieť šiť základné stehy, 

preskúmať vlastnosti textilných materiálov, zhotoviť výrobok z textilu. 



Základy konštruovania   ....................................................................     7 VH 

Technika v doprave, preprava tovaru, význam a využitie dopravných prostriedkov, 

dopravné prostriedky v okolí, bezpečnosť v doprave 

Výrobky: dopravné objekty zo stavebníc alebo z odpadových materiálov (autá, lode, 

lietadlá, žeriavy), zhotoviť modely dopravných prostriedkov alebo zdvižných zariadení, 

vysvetliť úlohu dopravných prostriedkov a zdvižných zariadení, diskusia o bezpečnosti v 

doprave a na stavbe, 

Bicykel, pravidlá a bezpečnosť jazdy na bicykli, správne vybavenie bicykla, kontrola 

bicykla pred jazdou, údržba bicykla, bezpečná mobilita 

Výrobky: leporelo na tému Jazdíme bezpečne na bicykli, určiť základné časti bicykla, 

urobiť elementárnu údržbu bicykla. 

 

Stravovanie a príprava pokrmov  ..........................................................   10 VH 

Kuchyňa, jej hlavné časti a ich rozloženie, náradie, spotrebiče v kuchyni a ich význam 

základné bezpečnostné a hygienické pravidlá 

Zdôvodniť správne rozloženie kuchynského náradia a spotrebičov, vysvetliť bezpečné 

používanie kuchynského náradia a spotrebičov, prezentovať pravidlá zaobchádzania s 

horúcimi predmetmi, vysvetliť pravidlá hygieny v kuchyni. 

Nákup potravín, cenová kalkulácia nákupu, (ne)výhody nákupu na trhoviskách a 

v supermarketoch 

Simulovať nákup potravín, odhadnúť cenu plánovaného nákupu. 

Obalové materiály, identifikačné údaje pre spotrebiteľa, skladovanie potravín (miesto 

skladovania, dĺžka skladovania, záručná doba potravín), jednoduché pokrmy (nátierky, 

zeleninové alebo ovocné šaláty a pod.), stolovanie, pravidlá stolovania 

Vedieť zdôvodniť význam správneho skladovania potravín, vytvoriť tabuľku s údajmi o 

dĺžke skladovania potravín, pripraviť jednoduchý pokrm, prezentovať zásady správneho 

stolovania, upraviť stôl pred stolovaním. 

 

Ľudové tradície a remeslá    ......................................................     3 VH 

Ľudové tradície a remeslá v regióne, remeselnícka dielňa, múzeum, skanzen 

Výrobky: veľkonočné ozdoby a doplnky, ozdoba z drôtu, tkáčsky. Výrobok, ľudová 

výšivka a iné. Vedieť opísať tradície a remeslá v regiónoch, vymenovať regionálne ľudové 

remeslá, zhotoviť jednoduché výrobky súvisiace s ľudovými tradíciami. 

 



Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


