
Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 5. ŠVP – Základní škola, Hluboké Mašůvky 

Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Práce s drobným materiálem 

Práce s drobným materiálem – vlastnosti 

materiálu, funkce a využití pracovních 

pomůcek a nástrojů 

Jednoduché pracovní postupy, využití 

tradic a lidových zvyků 

Práce s papírem a kartonem 

Práce s přírodninami 

Práce s textilem 

Konstrukční činnost 

Práce montážní a demontážní 

– práce se stavebnicí

– práce s návodem

– práce s předlohou a jednoduchým

náčrtem

Vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného 

materiálu. 

Dovede vystřihovat, polepovat, vytváří 

prostorové konstrukce, využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic. 

Seznámí se se základy aranžování 

a využití přírodnin. 

Seznámí se při činnosti s různým materiálem 

s prvky lidových tradic. 

Zvládne různé druhy stehů – přední, zadní, 

ozdobný. 

Seznámí se s tkaním, zná rozdíl 

mezi osnovou a útkem. 

Udržuje pořádek na pracovním místě, 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úraze. 

Montuje a demontuje stavebnici, 

dovede sestavovat složitější 

stavebnicové prvky. Umí pracovat podle 

slovního návodu, předlohy nebo 

jednoduchého schématu. Dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

Multikulturní výchova – 

etnický původ –

rovnocennost, odlišnost, 

vzájemná rovnost, 

informace o etnických 

a kulturních skupinách 

Environmen. vých. – vztah 

člověka k prostředí – náš 

životní styl 

Matematika 

Český jazyk 

(sloh, čtení) 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Zdravý životní styl 

Matematika 

Geometrie 

Výchova ke zdraví 



Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 5. ŠVP – Základní škola, Hluboké Mašůvky 

Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Pěstitelské práce 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, 

pěstování pokojových rostlin, pěstování 

rostlin ze semen, rostliny 

jedovaté (drogy, alergie) 

Příprava pokrmů 

– základní vybavení kuchyně

– výběr, nákup a skladování potravin

– jednoduchá úprava stolu

– pravidla správného stolová

Provádí jednoduché pěstitelské  

činnosti – pokusy a pozorování. 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny. 

Volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, dovede poskytnout první 

pomoc. 

Orientuje se v základním vybavení 

kuchyně. 

Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 

Dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování, udržuje 

pořádek a čistotu pracovních ploch. 

Dodržuje základy hygieny 

a bezpečnosti práce. 

Poskytne první pomoc při úrazu. 

Environment. vých. – vztah 

člověka k prostředí – naše 

obec  přírodní zdroje, 

odpady 

Osobnostní a sociální 

vých. – seberegulace, 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání a prožívání 

Přírodověda 

Výchova ke zdraví 

Český jazyk (sloh) 

Výchova ke zdraví 


