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 PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět        

ve všech ročnících. 

     1.- 5. ročník – 1hodina  

 

 
Vzdělávací obsah se cíleně  zaměřuje na základní pracovní dovednosti a návyky.            

Je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, 

Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. 

 

Práce s drobným materiálem 

 

-vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů 

-funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

-jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

-lidové zvyky, tradice a řemesla 

 

Konstrukční činnosti 

 
-práce se stavebnicemi, sestavování modelů 

-práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem  
 
Pěstitelské práce 

 
-základní podmínky pro pěstování rostlin 

-péče o nenáročné rostliny 

-pěstování rostlin ze semen 

-pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 

Příprava pokrmů 

 
-pravidla správného stolování 

-příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

V předmětu se realizují průřezová témata: OSV (kooperace a kompetice),(komunikace), 

 ( kreativita), MKV (lidské vztahy), 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 
-učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

-učitel organizuje a řídí vlastní práci s daným materiálem 

-učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

-žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

-žáci se učí používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 

-žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 

 

Kompetence komunikativní 

 
-učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

-učitel organizuje  zapojení žáků do diskuse 

-žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 

-žáci se učí popsat postup práce 

 

Kompetence sociální a personální 

 
-učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, spoluvytváří s žáky pravidla práce v týmu 

-žáci vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých 

-žáci se společně snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 

Kompetence občanské 

 
-učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce 

-učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

své práce 

-učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

-žáci se snaží rozhodovat zodpovědně podle dané situace, poskytnou dle svých možností 

účinnou pomoc 

-žáci rozvíjí svůj smysl pro kulturu a tvořivost 

 

Kompetence pracovní 

 

-učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání 

ochranných pracovních prostředků 

-učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

v činnostech pomáhá 

-žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 


