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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je, aby žiak nadobudol základné pracovné zručnosti a návyky, osvojil si si základné zručnosti a návyky v oblasti hygieny a sebaobslužných činností, zlepšil si hrubú 

a jemnú motoriku pri pracovných činnostiach. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Pracovné vyučovanie 
Týždenný počet hodín: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Tematický celok Obsah - Témy Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Sebaobslužné práce 

Zásady bezpečnosti pri práci a 
hygiene 

Náradie, nástroj, čistota, poriadok, ublíženie Dodržiavať zásady bezpečnej práce a hygieny pri práci. 

Praktické osvojovanie hygienických 
návykov 

Voda, mydlo, uterák, papierové vreckovky, 
zubná kefka, zubná pasta, hrebeň, zrkadlo, 
WC, toaletný papier 

Dodržiavať hygienické návyky. Umyť si ruky. Použiť správne WC 
a toaletný papier. Učesať sa. Vysiakať sa do vreckovky. Umyť zuby. 

Vyzliekanie a obliekanie bielizne 
a odevov, obúvanie 

Odev, obuv, gombík, háčik, zips, suchý zips, 
šnúrka, mašlička, opasok 

Zvládnuť samostatne vyzliekanie, a obliekanie bielizne a odevov. 
Správne sa obuť. 

Starostlivosť o osobné veci a školské 
pomôcky 

Kefa, čistiace potreby, handra, metla, 
zmeták 

Starať sa o osobné veci a školské pomôcky. Udržiavať poriadok 
v triede. 

Stolovanie v triede a v školskej 
jedálni. 

Taniere, príbory, obrúsky, školská jedáleň Dodržiavať zásady správneho stolovania a hygieny pri stolovaní. 

Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín Kvetina v kvetináči, krhlička Starať sa o izbové rastliny. Polievať kvety. 

Zber zeleniny a ovocia, čistenie 
záhonov 

Zelenina, ovocie, burina Pomáhať pri zbere zeleniny, ovocia, čistiť záhony a cesty, 
vymenovať 3 druhy ovocia a 3 druhy zeleniny. 

Záhradnícke náradie Hrable, metla, fúrik, lopata, motyka Pomenovať záhradnícke náradie. 

Práca s drobným materiálom 

Rozlišovanie listov stromov Listy, lepidlo, výkres, farbičky Rozlíšiť listy 2 stromov. 

Poznávanie drobných materiálov, 
triedenie a ukladanie materiálov 
podľa druhov, veľkosti, farby a tvaru 

Hrach, fazuľa, kukurica, šípky, papierová 
škatuľa, farebná nádoba 

Pomenovať drobné materiály, triediť a ukladať materiály podľa 
druhu, veľkosti, farby a tvaru. 

Práca s drobným materiálom Koráliky, ihla, niť, lepidlo Navliekať, napichávať, nalepovať drobný materiál. 

Oblepovanie škatuliek a zdobenie Farebný papier, drobné kamienky, úlomky Oblepiť a ozdobiť škatuľky. 

Práca s textilom a priadzou Textil, priadza, nožnice, lepidlo Strihať handričky a priadzu, vytvoriť koláž. 

Práca s papierom Poznávanie rôznych druhov papiera Kartón, výkres, farebný papier Triediť papier podľa druhu. 
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Práce s papierom Nožnice, pečiatka, šablóna Papier prekladať, trhať, skladať, vystrihovať, krčiť, nalepovať, 
zlepovať. Potláčať papier odtlačkami rozličných predmetov. 
Obkresľovať tvary pomocou šablóny. Zostaviť puzzle. Šetriť papier. 

Práca s modelovacím materiálom 

Vytváranie tvarov a modelov 
jednoduchých predmetov 

Guľa, valec, plocha, modelovacia hmota Miesiť, stláčať, vaľkať, gúľať, vyťahovať, odštipávať, modelovať 
základné tvary. 

Hry v prírode na snehu Snehuliak Postaviť snehuliaka. 

Modelovanie krajiny Piesok Vymodelovať na pieskovisku časť krajiny. 

Montážna a demontážna práce 
Manipulácia s kockami kocka Klásť kocky vedľa seba, na seba, striedavo. 

Práca so stavebnicou Stavebnica  Zostavovať modely podľa predlohy. 

 


