
Roční plán práce 

 

Třída: IV. A      Předmět: Pracovní činnosti 

Vyučující: Markéta Kramárová   Počet hodin týdně: 1 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Pěstitelské práce – ošetřování pokojových 

rostlin. 

 

 

Práce s přírodninami - listy, šišky, větvičky, 

plody a semena rostlin apod., - stříhání, 

ohýbání, propichování, navlékání, lepení. 

 

Pozoruje, popíše a 

porovná proměny přírody  

v jednotlivých ročních 

obdobích. 

Dovede pracovat s 

přírodním materiálem. 

 

 

Práce s papírem a kartonem – papíry 

různých vlastností a kvality, karton,  

- překládání, stříhání, trhání, nalepování, 

rozřezávání, sešívání, - obkreslení podle 

šablony a vystříhávání. 

Práce s textilem – textilie různého druhu a 

kvality, šňůrky, stužky, plsť, knoflík, nitě, 

háčky, bavlnky, vlna, - potřeby pro šití: jehla, 

- šití stehem – různé druhy stehů. 

Umí mačkat, stříhat, 

trhat, lepit, vystřihovat, 

překládat a skládat papír. 

 

 

Umí vyrobit jednoduchý 

textilní výrobek, přišít 

knoflík. 

 

Práce s modelovací hmotou- modelovací 

hmoty různého druhu, vlastnosti,  

- modelování, barvení, dekorování. 

Práce montážní a demontážní – stavebnice, 

katon, špejle, odřezky, spojovací prvky, - 

návody a předlohy stavebnic, sestavování 

modelů, montáž, demontáž a údržba, funkční 

využití.  

 

 

 

 

 

Pracuje podle slovního 

návodu nebo předlohy. 

 

Lidové zvyky, tradice, řemesla – užití cvičné 

školní kuchyně. 

Výrobky na jarmark 

  

Práce s textilem - textilie různého druhu a 

kvality, šňůrky, stužky, plsť, knoflík, nitě, 

háčky, bavlnky, vlna, - potřeby pro šití: jehla, 

- šití stehem – různé druhy stehů 

 

  

Práce s drobným materiálem – dřívka, špejle, 

drátky, hadříky, krabičky, korek papír, 

provázky, sláma, listy, šišky, větvičky, plody 

a semena rostlin apod. 

 

Pěstitelské práce – ošetřování pokojových 

rostlin, jejich rozmnožování. 

Zná běžně užívané 

výrobky, ví, čemu slouží.  

 

 

 

Zná a umí pojmenovat 

běžně se vyskytující 

stromy, keře, byliny a 

zemědělské rostliny. 

 

 



Lidové zvyky, tradice, řemesla – techniky 

drhání, batikování, modrotisk, vizovické 

pečivo, kraslice, práce se slámou, vyřezávání 

apod. 

 

 

  

Pěstitelské práce – květináč, truhlík, konev, 

hrábě, motyka, - vazba a úprava květin, - 

úprava půdy, setí, sázení, - podmínky života 

rostlin. 

Potraviny a příprava pokrmů – příprava 

jednoduchých pokrmů, studená kuchyně, 

nápoje, úprava ovoce a zeleniny. 

 

 

 

 

Pracuje podle slovního 

návodu nebo předlohy. 

 

U nás doma – kuchyně, vybavení obsluha 

spotřebičů, čistota a pořádek, - úprava stolu 

a stolování. 

Práce s modelovací hmotou- modelovací 

hmoty různého druhu, vlastnosti,  

- modelování, barvení, dekorování. 

Pozná význam a potřebu 

přístrojů v domácnosti. 
 

Práce s přírodninami - listy, šišky, větvičky, 

plody a semena rostlin apod., - stříhání, 

ohýbání, propichování, navlékání, lepení,  

- práce v přírodě. 

 

Má povědomí o významu 

životního prostředí pro 

člověka. 

Dovede třídit přírodní 

materiál. 

 

 


