
 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové 
 téma / okruh 

 
Odkazy 

Práce s drobným materiálem září -  říjen  

- seznámení se 
s bezpečností práce 
 
- používá jednoduché 
pracovní operace a postupy 
 
- zná funkci a využití pracov- 
ních  pomůcek a nástrojů 

Práce s papírem a 
kartonem. 
 
Práce s přírodním 
materiálem (např. 
pohádkové 
postavy,loutky na 
špejli,chaloupky 
z listí). 
 
Práce 
s textilem,plstí 
(maňásek z po-
nožky,ubrousek). 
 
 

OSV/E        (INT) OVO: 
3,5,6 
3.p, 5.p,6.p 
NS: 
Přetváření 
přírody dle 
potřeb lidí 
Materiály 
přírodní a 
technické 
VV: 
Dokreslování 
koláží 

Konstrukční činnosti listopad  
- pracuje podle návodu, 
náčrtu nebo předlohy  
 
- provádí montáž a 
demontáž 
 
- sestavuje různé modely 
 
 

Stavebnice 
plošné, prostorové 
a konstrukční. 
 

OSV/A        (INT) OVO: 
8,9 
MA: 
Představivost, 
rozměřování, 
tělesa 

Práce s drobným materiálem prosinec - leden  
- zná vlastnosti různých  
materiálů 
 
- volí jednoduché pracovní 
postupy, pomůcky a nástroje 
 
- organizuje si činnosti 
 
- spolupracuje na činnostech 
ve skupině žáků 

Práce s vlnou 
(panáčci,záložka) 
 
Využití 
jednoduchých 
stehů na výrobku. 
 
Práce 
s technickými 
materiály(drát, 
bužírka, kůže). 
 
 

OSV/C,J    (INT) OVO: 
 3,4,5,6 
3.p, 4.p, 5.p, 
6.p 
NS: 
Práce lidí, 
práce v rodině 
ČJ,VV: 
Vánoce a jejich 
tradice 
Mikuláš a čert-
tradice 

 
 
 
 
 



 
 
 

Konstrukční činnosti únor  

- sestavuje modely 
s využitím kartonových obalů 
 
- pracuje s návodem, 
předlohou a jednoduchým 
náčrtem 
 

Sestavování 
papírových těles, 
jednoduchých  
modelů .       

OSV/A,I      (INT) 
 

OVO: 
9,10 
10p 
MA: 
Tělesa,  
představivost. 
Rozměřování, 
rýsování  

Práce s drobným  materiálem březen  
- používá různé techniky při 
práci s rozmanitým 
materiálem 
 
- využívá při výrobě prvky 
lidových tradic 
 
-  udržuje pořádek na 
pracovním místě  

Modelování 
šňůrkovou 
technikou (př.talí-
řek,hrneček, 
zvířátka). 
 
Netradiční 
materiály(sláma, 
šustí,papír,vejce). 
 

OSV/J,C     (INT) OVO: 
3,4,5,6 
3.p, 4.p,5.p,6.p 
ČJ,VV: 
Velikonoční 
svátky 

Pěstitelské práce duben - květen  
- ošetřuje pokojové rostliny  
 
- zná různé druhy rostlin 
 
- ví o různém použití rostlin 
 
- užívá správné pomůcky a 
nástroje 
 
- zná základní podmínky 
života rostlin 
 

Pokojové rostliny. 
 
Rostliny 
okrasné,užitkové. 
Léčivky, koření 
zelenina,… 
 
 
 
Výživa rostlin. 
Příprava půdy. 

OSV/A        (INT) 

EV/A,B,C,D 
                      (INT) 

OVO: 
13,14,15 
13.p,14.p,15p 
NS: 
Člověk a 
příroda 
Ekologie: 
Ochrana život. 
prostředí 

Příprava pokrmů červen  

- zná základní vybavení 
kuchyně 
 
- zvolí suroviny k přípravě 
jednoduchého pokrmu 
 
- připraví jednoduchý teplý 
pokrm 
 

Práce s domácími 
spotřebiči. 
 
Výběr, nákup a 
skladování 
potravin. 
 
Jednoduchý 
pokrm (polévka, 
palačinka,…). 

OSV/B,G    (INT) 

MkV/B        (INT) 

OVO: 
19,20,21,22 
 19.p, 
20.p,21p,22p 
NS: 
Vztah lidí 
 k práci 
Správná výživa 



 


