
 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

 

Charakteristika predmetu 

Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum 

pracovných činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým 

vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k 

vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj 

praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Žiaci:  

 rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,  

 pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,  

 spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,  

 získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,  

 spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,  

 upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,  

 pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,  

 narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú 

hygienu práce,  

 navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých 

modelov, 

 poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov. rozprávajú o premenách 

prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),  

 

Téma (3. ročník)  

Človek a práca 

Tvorivé využitie technických materiálov 

Stravovanie a príprava pokrmov 

Ľudové tradície a remeslá 

Téma (4. ročník)  

Človek a práca 

Technické materiály 

Základy konštruovania  

Príprava pokrmov 

Ľudové tradície a remeslá 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom 

kladieme dôraz na rozvíjanie  finančnej a čitateľskej gramotnosti. 

 

 



Finančná gramotnosť 

Implementácia finančnej gramotnosti spočíva vo výchove žiakov k hospodárnemu 

zaobchádzaniu s pomôckami, viesť žiakov k hodnotovej orientácii peňazí, uvedomovať si 

hodnotu práce a význam peňazí v spoločnosti, poznať hodnotu eurových mincí a bankoviek, 

uvedomovať si hodnotu zakúpeného tovaru (kupujeme a predávame), vedieť porovnávať ceny 

tovaru. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Pracovné 

vyučovanie – primárne vzdelávanie str. 3-8.  

 

Metódy a formy práce 

V pracovnom vyučovaní sa uplatňujú: 

• slovné metódy (rozhovor, výklad, beseda) 

• názorné metódy (pozorovanie, demonštrácia a iné) 

• praktické metódy (samostatná činnosť, experimentovanie) 

• motivačné (beseda, výstavka, motivácia na emocionálne pozorovanie exponovaných 

výrobkov alebo iných  estetických objektov a ich samostatné celostné estetické vnímanie 

žiakmi).  

Formy individuálnej práce so žiakmi, pri ktorej jednotliví žiaci vykonávajú rozmanité 

samostatné práce, spravidla podľa pokynov  vyučujúceho. Všetky formy práce sa často 

prelínajú a prechádzajú jedna do druhej.  Individuálna činnosť by mala vyústiť do kolektívnej 

ako napríklad do prehliadky tvorivosti žiakov . 

 

Učebné zdroje 

Používané zdroje: reprodukcie výrobkov, internet, odborné časopisy, časopisy pre deti a 

mládež. IKT, PC, dataprojektor. 

 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Hodnotenie má v prvom 

rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Nie je nutné 

známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, 

aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.  

 

 


