
Predmet: Svet práce  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

  

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je bioló-

gia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pra-

covné 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 postupe pestovania rastlín. Vytvára zá-

klady pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu: 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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, vytr-

valosť, samostatnosť/ 

 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka   

V rovine vedomostí predmet smeruje k: 

 poznaniu významu pôdy a jej vlastností 

 osvojeniu si základných poznatkov o osive a sadive 

 poznávaniu základných druhov zeleniny 

 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, význame pre zdravie človeka 

 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 okrasných rastlín 



 získavanie pracovných zručností a návykov  používaním správneho náradia pri pestovaní  

rastlín 

 

4. Obsahový a výkonový štandard: 

 

5. ročník 

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín  

   

Tematický celok Obsahová časť Výkonová časť 

Náradie a pomôcky  

 Základné ručné náradie  

Náradie na spracovanie 

pôdy  

Pomôcky pri pestovaní 

rastlín  

 

Poznať funkciu a spôsob použitia 

základných druhov náradia 

a pomôcok/ vysadzovacia lopatka, 

vysadzovací kolík, prepichovací ko-

lík, záhradnícke nožnice, malé hrab-

ličky, malá lopatka atď../ rýľ, moty-

ka, hrable, rycie vidly atď./. 

Vedieť používať základné ručné ná-

radie a iné pomôcky pri pestovaní 

črepníkových rastlín, poznať náradie 

na základné spracovanie a ošetrova-

nie pôdy počas vegetácie pôdy.  

Kvetinárstvo  

 Význam a rozdelenie 

okrasných rastlín  

Význam okrasných rastlín z 

hľadiska tvorby a estetizácie 

životného prostredia, rozde-

lenie okrasných rastlín.  

Črepníkové rastliny  

Charakteristika črepníko-

vých rastlín, rozdelenie. 

Poznávanie jednotlivých 

druhov črepníkových rastlín. 

Pestovanie ošetrovanie a 

rozmnožovanie črepníko-

vých rastlín. Nároky črepní-

kových rastlín na životné 

Poznať význam okrasných rastlín, 

ich vplyv na náš život a životné pro-

stredie. Poznať rozdelenie okrasných 

rastlín. Poznať a odborne pomenovať 

črepníkové rastliny.  

Vedieť pestovať, ošetrovať a roz-

množovať črepníkové rastliny, 

poznať ich nároky na stanovište. 

Vedieť využívať pracovné prostredie 

a udržiavať poriadok počas práce, 

dodržiavať bezpečnosť pri práci a 

hygienické zásady  

Praktickou činnosťou získať zruč-

nosti pri presádzaní a ošetrovaní 

črepníkových rastlín a pri ich roz-



podmienky.  množovaní, pestovaní a ošetrovaní. 

Hydroponické pesto-

vanie rastlín 

 

 Hydropónia  

Čo je hydropónia, potreby na 

hydropóniu: nádoby, sub-

strát, živný roztok, vhodné 

črepníkové rastliny.  

Hydroponické pestovanie 

rastlín  

 

Poznať pojem hydropónia, potreby 

na hydropóniu, poznať výhody hyd-

roponického pestovania rastlín, ve-

dieť zvoliť rastlinu na hydroponické 

pestovanie, vedieť ju pestovať v živ-

nom roztoku. Praktickou činnosťou 

získať zručnosti pri pestovaní rastlín 

a osvojiť si základný postup pesto-

vania. 

Viazačstvo a aranžo-

vanie rastlín 

 

 Základy aranžovania a 

väzby kvetov Význam aran-

žovania a väzby kvetov, po-

môcky na aranžovanie  

Výber a úprava materiálu  

Výber a úprava rastlinného 

materiálu, voľba nádoby, 

zber a sušenie rastlín na 

aranžovanie, ošetrovanie 

rezaných kvetov, príprava 

rastlinného materiálu na 

aranžovanie.  

Poznať základné pravidlá aranžova-

nia a väzby kvetov, poznať vhodný 

materiál, úpravu rastlín a ostatného 

materiálu. Získané vedomosti vedieť 

uplatniť pri vytváraní jesenného, 

vianočného a jarného aranžovania. 

Vedieť hodnotiť výber materiálu a 

výsledok vlastnej práce.  

Praktickou činnosťou získať zruč-

nosť pri viazaní a aranžovaní rastlín.  

 

 

8. ročník 

Obsah predmetu je rozdelený do troch tematických celkov: 

1. Okrasné záhradníctvo 

2. Skalka 

3. Trávnik 

 

Tematický celok Téma 
Výkonový štandard 

(žiak vie) 

 

Prierezové témy 

 

Okrasné 
Okrasné rastliny pestovať rastliny a kvetiny 

rozdeliť kvetiny 

 

Tvorba a ochrana životné-Okrasné kvetiny rozdelenie 



záhradníctvo 

 

/ IX. – XII./ 

Okrasné kvetiny - pestovanie rozmnožovať kvetiny 

určiť podmienky pestovania kvetín 

pracovať v kolektíve 

rozvíjať svoju profesionálnu orientáciu 

udržiavať a zveľaďovať životné prostre-

die 

ho prostredia 

 

 

 

Rozvoj profesionálnej 

orientácie 

Okrasné kvetiny - rozmnožovanie 

Okrasné kvetiny - ošetrovanie 

Okrasné kvetiny 

ošetrovanie na chodbách 

Okrasné dreviny - prezentácia 

Skalka 

 

/ I. / 

 

Príprava záhona - prezentácia pracovať s pc 

vyhľadať informácie na internete 

pracovať v kolektíve 

zhodnotiť svoju prácu 

skrášľovať životné prostredie 

rozvíjať svoj profesionálny rast 

pracovať produktívne počas hodiny 

realizovať svoju vlastnú myšlienku 

 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Motivácia – tvorba pro-

spešného projektu 

 

Pestovanie kvetín v skalke -prezentácia 

 

Trávnik a 

praktická 

činnosť 

 

/ II. – VI. / 

 

Trávnik zakladanie prezentácia poznať pravidlá zakladania trávnika 

získať zručnosti pri práci s náradím 

dodržiavať bezpečnosť pri práci 

vytvárať hodnoty a vážiť si ich 

realizovať svoju myšlienku 

 

 

Rozvoj kľúčových kompe-

tencií žiaka 

 

Tvorba školského prostre-

dia 

 

Ošetrovanie trávnika 

Úprava okolia školy 

 

Úprava 

Príprava skalničkového záhona 

Pestovanie rastlín 

Ošetrovanie rastlín v skalničke 

 

Kritériá hodnotenia. Metódy a prostriedky hodnotenia. 

 Predmet sa hodnotí známkou. Hodnotí sa:  

 teoretická časť, 

 praktická časť, 

 práca na projektových úlohách, 

 samostatná práca, 

 práca s textom 

 aktivita, prístup k predmetu. 

 

Učebné zdroje. 



Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet práce sú: odborné časopisy, encyklopédie 

a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je používanie PC, internetu a prezentácií na IKT, 

využívanie názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté z časopisov, obrazy, foto-

grafie)  

5. Pedagogické stratégie: 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií 

žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitos-

tí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Metódy práce:  

- motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné (rozprá-

vanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie,   manipulácia 

s predmetmi , inštruktáž ); problémové metódy (projektová); praktické aktivity , práca 

s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; 

aktivizujúce (diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania). 

Formy práce: 

- frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové 

vyučovanie, diferencované vyučovanie. 

6. Učebné zdroje: 

 

Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, odborné 

časopisy, encyklopédie a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je používanie meotaru, 

PC, internetu, prezentácii aj využívanie názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté 

z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranžmány....).  

    

7. Hodnotenie predmetu: 

 

Žiaci sú hodnotení podľa  Metodického  pokynu č.7/2009-R  z 28. apríla 2009 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. 

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný,              

2 – chválitebný,             

3 – dobrý,                  

4 – dostatočný,                 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využí-

vať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo 

uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  es-

tetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 



Stupeň 2 (chválitebný)  

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo vyu- 

žívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motoric- 

kých, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie  

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo  

s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kva- 

litné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)  

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných  

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré  

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedos- 

tatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení  

 jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky  

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný)  

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa  

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omy-

ly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opra-

viť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich zá-

važné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri vyu-

žívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho 

ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický 

prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

Hodnotí sa: 

- teória 

- praktická časť 

- projekt 

- samostatná práca 

- aktivita. 

Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon.  

 

 



 


