
 
- 1 - 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové        
téma / okruh 

 
Odkazy 

Konstrukční činnosti září - říjen  

- provádí montáž a 
demontáž 
 
- pracuje s jednoduchým 
návodem 
 
- sestavuje prostorové 
modely podle vlastní 
představy  

Stavebnice 
plošné, 
prostorové, 
konstrukční. 
 
 
Práce 
s kartonovými 
krabicemi , 
doplněnými dalším 
materiálem – 
papír, barvy, textil, 
špejle, …nosníky 
(př. město, 
nábytek, robot …) 

OSV/A (INT) OVO: 
8, 9,10 
 
MA:  
Rýsování, 
Tělesa; 
Představivost, 
rozměřování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce s drobným materiálem listopad - 
prosinec 

 

- zná lidové zvyky, tradice,  
řemesla 
 
- dodržuje vlastní 
jednoduché pracovní 
postupy 
 
- využívá vlastností různých 
materiálů na základě své 
zkušenosti 

Práce s přírodním 
materiálem. 
 
Práce s drobným 
materiálem 
(špejle, korek, 
korálky, …) 
 
Práce s papírem,    
vlnou, šustím, … 
(vánoční ozdoby a 
přání). 
 

OSV/C,J (INT) OVO: 
 3, 4, 5, 6 
3.p,4.p,5.p, 6.p 
 
NS: 
Materiály 
přírodní, 
technické 
 
ČJ, VV: 
Vánoční 
svátky, Čert a 
Mikuláš 
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Příprava pokrmů leden  

- zná vybavení kuchyně 
v současnosti i minulosti 
 
- zná využití jednotlivých 
spotřebičů v kuchyni 
 
- obslouží jednoduché 
spotřebiče v kuchyni při 
dodržování bezpečné 
manipulace s nimi 
 
- vybere nádobí vhodné 
k přípravě stolu 
 
- prostře stůl k různým 
příležitostem 

Moderní vybavení 
kuchyně. 
 
Domácí 
spotřebiče. 
 
Příprava 
jednoduchého 
pokrmu. 
 
 
Obsluha u stolu. 
 
Jednoduché i 
slavnostní 
prostírání. 
 
 

OSV/B,G (INT) 

MkV/ B (INT) 

OVO: 
19, 20, 21, 22 
19.p,20.p,21.p 
NS:  
U nás doma 
Zdravá výživa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce s drobným materiálem únor - březen  
- umí použít různé pracovní 
pomůcky a nástroje ke 
zpracování různých 
materiálů 
 
- dodržuje jednoduché 
pracovní operace a postupy 
 
- užívá tradiční lidové 
techniky - batikování 
 
- organizuje si svou práci 

Netradiční 
materiály (vejce, 
vlna, korálky, …)   
  
Barevný a krepový 
papír – velikonoční 
dekorace. 
 
 
 
Textil, barvy. 

OSV/C,J (INT) OVO: 
3, 4, 5, 6 
3.p,4.p,5.p,6.p, 
NS: 
Zpracování 
materiálů 
 
ČJ, VV: 
Velikonoce – 
tradice 
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Pěstitelské práce duben - květen  

- zná  účinky nejznámějších 
léčivých a jedovatých rostlin 
 
 
 
- pečuje o pokojové rostliny 
 
- pečuje o zeleň na zahradě 
 
 

Rostliny léčivé, 
jedovaté, rostliny 
jako drogy, alergie 
na rostliny. 
 
Základní 
podmínky pro 
pěstování rostlin. 

OSV/A      (INT) 

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

OVO: 
13, 14,15,16 
13.p,14.p, 15p 
NS: 
Podmínky 
života rostlin 
 
 
16, 15, 10 
 
Ekologie: 
Ochrana 
životního 
prostředí 
 
 

 
 
 

Práce s drobným materiálem červen  

- zná vlastnosti materiálů 
 
- zvládá základy šití 
 
- používá vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky 
 
- umí si zorganizovat svou 
práci a uklidit svou pracovní 
plochu 

Textil. 
 
Základní 
jednoduché stehy, 
přišívání knoflíků 
(př. peněženka 
z plstě, sáček 
z plátna, zvířátka 
z různých látek) 
 
Práce 
s modelovací 
hmotou (př. 
figurky, stavby) 
 
 

OSV/E (INT) OVO:  
3, 5, 6 
3.p,5.p,6.p 
NS:  
Práce a její 
hodnota 

 
 
 


