
 

 

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY - SVET PRÁCE  9.  ročník ZŠ 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Učebný predmet Svet práce - tvorba životného prostredia využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, 

pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu 

žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín - interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. 

Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. 

 

CIELE PREDMETU  
V tomto učebnom predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia,  
- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili,  
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu, cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/, 
- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových,  
- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení,  
- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov,  
- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín,  
- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/,  
- zakladaniu trávnika a jeho údržba  
- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní.  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri  
- pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín,  
- získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín. 
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Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín ročne 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah Hodnoty a postoje žiaka 

      17 I. Okrasné 
záhradkárstvo 
 

Okrasné rastliny 
Okrasné kvetiny 
Okrasné dreviny 
Praktická činnosť 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických 

zástupcov, 
 vysvetliť  spôsob rozmnožovania okrasných rastlín – 

vegetatívne aj generatívne,  
 poznať požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť 

ich dopestovať a ošetrovať, 
 osvojiť si pestovaním rastlín jednotlivé pestovateľské 

postupy, 
 vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto. 

 Význam a rozdelenie okrasných rastlín. 
 Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky, 

cibuľové a hľuznaté kvetiny. 
 Požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie. 
 Pestovanie, generatívne a vegetatívne 

rozmnožovanie okrasných kvetín. Rýchlenie 
okrasných kvetín. 

 Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé, 
vždyzelené, stromy a kry.  

 Výber stanovišťa a vhodných druhov okrasných 
drevín.  

 Pestovanie, ošetrovanie, generatívne a 
vegetatívne rozmnožovanie okrasných drevín. 

 Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných 
rastlín. Získať zručnosti pri pestovaní, 
ošetrovaní a rozmnožovaní okrasných rastlín. 

 
 Byť vytrvalým pri pestovaní 

okrasných rastlín a využiť 
získané vedomosti a 
zručnosti pri skrášľovaní 
svojho domova /napr. 
balkón/. 

 Motivácia k tvorbe 
spoločensky prospešným 
projektom, produktívna 
práca, orientácia pre ďalšiu 
profesijné zameranie. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Ochrana života a zdravia 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 získať praktické zručnosti v sebaochrane 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí  
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu  
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom  
  aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard – obsah Hodnoty a postoje žiaka 

     8   II.  Skalka 
 

Príprava 
skalničkového 
záhona 
Pestovanie 
okrasných rastlín 
v skalke 
Praktická činnosť 
 
 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 ovládať a využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri 

výstavbe a zakladaní skalky, 
 poznať vysadené rastliny,  
 ovládať ošetrovať a pestovať vysadené rastliny. 

 

 Výber vhodného miesta na skalku, základné 
pravidlá pri vytváraní skalničkového záhona. 

 Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie, 
pomenovanie, zásady ich pestovania a 
ošetrovania. 

 Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých skalničiek. 

 Rozvoj poznania, že 
produktívna práca je 
základom pekného životného 
prostredia.  

 Realizovanie vlastnej 
myšlienky, presadiť sa a 
vedieť pracovať v kolektíve. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Environmentálna výchova 

 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach 
 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu  
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Ochrana života a zdravia 

 cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu nadfyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách 
 orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Multikultúrna výchova  

 spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
 spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu 
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Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard – obsah Hodnoty a postoje žiaka 

   8   III. Trávnik Zakladanie 
trávnika 
Ošetrovanie 
trávnika 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 poznať základné pravidlá zakladania trávnika,  
 poznať základné druhy tráv 
 opísať proces ošetrovania trávnika,  
 preukázať zručnosti pri práci s náradím, bezpečnosť pri 

práci. 

 Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava 
pôdy, sejba. 

 Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, 
odburiňovanie trávnika. 

 Vidieť význam 
cieľavedomej činnosti z 
hľadiska tvorby a ochrany 
životného prostredia a 
tvorby oddychového 
priestoru.  

 Vedieť vytvárať hodnoty a 
vážiť si produkty svojej 
práce. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Environmentálna výchova 

 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 
 rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí  
 poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...) 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti  
 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Ochrana života a zdravia 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc  
 cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu nadfyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách 

 


