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Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci,technologickou kázeň a hygienu.

Zachází správně s používaným nářadím,

provádí jeho údržbu.

Poskytne první pomoc při úrazu.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE Přírodopis-8.r. Zásady 

první pomoci,hygiena

Výchova ke zdraví - 6. 

r. -hygiena

Vymezení základních pojmů,rozdělení typů rostlin 

podle jejich funkce.Uvědomí si význam půdy jako 

základního činitele pro pěstování rostlin.

Seznámí se s jednotlivými druhy zeleniny - práce s 

přírodninami,nákres,popis.

Rozlišuje jednotlivé druhy zeleniny,

technických plodin a polních plodin.

Uvědomí si estetickou funkci okrasných rostlin a jejich 

poznávání.

Vnímá úlohu rostlin v domácnosti,zná zásady péče o 

pokojové rostliny,přesazování.

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu.

Osvojuje si základy chovatelství v souladu s životem 

člověka.

Snaží se osvojit si důležitost udržování přírodní 

rovnováhy pro existenci živých ekosystémů včetně 

člověka samotného.

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin.Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 

zásad bezpečného kontaktu se zvířaty.

Dodržuje technologickou kázeň,zásady hygieny a 

bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při 

úrazu,včetně úrazu způsobeného zvířaty.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ

 -  základní podmínky pro pěstování

 -  rostliny kulturní a divoce rostoucí,jejich vztah k činnosti člověka,jednotlivé

    typy kulturních rostlin

 -  přehled půdních typů,zásady péče o půdu,hnojení,typy hnojiv

 -  zelenina: osivo,sadba,podmínky a zásady pěstování

 -  zelenina listová a plodová

 -  zelenina kořenová,košťálová,cibulová

 -  olejniny,přadné rostliny,okopaniny,chmel

 -  obilniny,luskoviny,pícniny

 -  polní práce

 -  okrasné rostliny a dřeviny pěstované v přírodě

 -  parky a zahrady: trávník jako jejich součást,zásady péče o trávníky

 -  druhy pokojových rostlin,zásady péče o pokojové rostliny

 -  ovocné rostliny,léčivé rostliny,koření

 -  ochrana přírody při zemědělské činnosti,ekologické funkce okrasných a 

    pokojových rostlin

 -  zásady chovatelství

Environmentální výchova 

( vztah člověka k 

prostředí;základní 

podmínky 

života;ekosystémy;lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí )

Přírodopis 7. roč. - 

botanika; 8.roč. savci
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Zvládne používání základního kuchyňského inventáře 

a bezpečně obsluhuje spotřebiče.

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 

zdravé výživy.

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;umí 

poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni.

Dodržuje základní principy stolování,společenského 

chování a obsluhy u stolu ve společnosti.

Žák umí dát do souvislosti způsob stravování a 

složení stravy se svým zdravím,uplatňuje zdravé 

stravovací návyky,předchází vzniku civilizačních 

chorob.

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 -  historické proměny stravy,pojmy ve stravování,poživatiny základní a  

    přídatné

 -  význam vitamínů a minerálů,pitný režim

 -  kuchyně: základní vybavení,bezpečnost a hygiena provozu,udržování    

    pořádku a čistoty                                                                                                   

 -  potraviny: výběr,nákup,uchovánípotravin,konzervace,zmrazování,   

    zavařování,sestavování jídelníčku

 -  příprava pokrmů: úprava za studena,základní způsoby tepelné úpravy,

    základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů,alternativní výživa,

    poruchy příjmu potravy,anorexie,bulimie,pronikání cizorodých látek do  

    potravního řetězce,výživové směry a výživová doporučení

 -  úprava stolu a stolování: jednoduché prostírání,obsluha a chování u stolu,

    slavnostní stolování v rodině,zdobné prvky a květiny na stole

Osobnostní a sociální 

výchova ( kreativita )

Výchova ke zdraví - 

zdravý živ. styl - 6. r.

Poznámky:

Průřezová témata:

Ostatní:

Využití práce ve cvičném bytě

Environmentální výchova ( vztah člověka k prostředí;základní podmínky života;ekosystémy;lidské aktivity a problémy životního prostředí )

Osobnostní a sociální výchova ( kreativita;rozvoj schopností poznávání )

UČEBNICE : R.Halašová a kol. : Pěstitelské práce v 8.roč.   SPN

                   A.Milec a kol. : Pěstitelské práce pro 7.roč.       SPN

                   Marádová,Vodáková : Příprava pokrmů 6.-9.roč.  FORTUNA

                   I.Škára,Š.Brezovský,Z.Pavlíček : Pracovní vyučování - technické práce v 7.roč.ZŠ   SPN
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