
vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. R. GROFOVÁ 
 

  

Výstupy žáka 
 ZŠ Chrudim, U Stadionu 

Učivo – obsah Mezipředmětové 
vztahy 

Metody + formy práce, 
projekty, pomůcky a učební 

materiály ad. 

Poznámky 

• Udržuje pořádek na pracovním 
místě, dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce 

 Poskytne první pomoc při úrazu 
 Vytváří různé výrobky z daného 

materiálu 
 Využívá prvky lidových tradic 
 Volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní 

 Práce s papírem a kartonem 
 Práce s přírodninami 
 Práce s textilem 
 Práce s drátem, folií, provázkem, vlnou a 

jinými materiály 
 Lidové zvyky, tradice a řemesla 
 Jednoduché pracovní operace a postupy 
 Organizace práce  

VV – barva, tvar, 
linie 
ČJ – návod, postup 
práce  
MA – přesná měření, 
prostorové tvary 
PŘ – svět okolo nás  

 Karton, papír, barevný 
papír, lepidlo, nůž, nůžky 

 Přírodniny 
 Látka, jehla, nit, knoflíky, 

bavlnky, vlna 
 Drát, folie, provázek  

 Lékárnička 
 VMS – II 
 Kulturní 

památky 
 OSV – II 
 Dobré vztahy 
 VMS – I,III 
 Zvyky a tradice 

• Provádí jednoduchou montáž a 
demontáž 

 Orientuje se v základním 
vybavením kuchyně 

 Připraví samostatně jednoduchý 
pokrm 

 Dodržuje pravidla stolování a 
společenského chování 

 Provádí pěstitelské činnosti, 
pokusy a pozorování 

 Pěstuje pokojové a jiné rosliny 
 Získává aktivní vztah k ochraně 

a tvorbě životního prostředí  

 Sestavování modelů, práce s návodem, 
předlohou a náčrtem 

 Základní vybavení kuchyně 
 Výběr, nákup a skladování potravin 
 Technika v kuchyni-historie a význam 
 Rostliny jedovaté 
 Rostliny jako drogy 
 Alergie 
 Pěstování rostlin  
 Půda a její zpracování 
 Výživa rostlin  
 Jednoduché práce na školním pozemku 
 Ekologické třídění odpadu 
 Sběr druhotných surovin 

VV – barevné sladění 
PŘ – zdravá výživa 
ČJ – vyhledávání 
textu v odborné 
literatuře 
 
MS – IIV 
OSV – II, VMS – I, III  
VDO – IV, MDV – V 
OSV – V, ENV - II  

 Stavebnice  
 Školní kuchyňka 
 Rostliny 
 Zahradní náčiní 
 Pokojové rostliny 
 Projekt: Sedm divů světa 
 Projekt: Vánoce 
 Projekt: Národní obrození 
 Projekt: Člověk versus 

zvíře  
 

 VDO – IV 
 Demokracie 
 MDV – V 
 Sdělení 
 OSV – V 
 Kreativita 
 ENV – II 
 Přírodní zdroje  
 
 
 
 
 
 

 


