
 
Pracovní činnosti 3. ročník  

 
Září 

učivo výstupy pomůcky 
Vlastnosti materiálu 
Pracovní operace a postupy 
 

Zná vlastnosti různých materiálů, dále své znalosti rozvíjí a využívá 
v praxi, vnímá je svými smysly. 
Dodržování a upevňování  správných návyků organizace, hygieny a 
bezpečnosti práce. 
Určování vhodného materiálu na daný výrobek. 
Seznamování se s textilními materiály. 
Navlékání a odměřování návleku, uzlík, sešívání pomocí zadního a 
jednoduchého předního stehu. 
Získávání představy o výrobě a zpracování papíru. 

Předlohy, šablony, barevný 
papír, lepidlo, nůžky,  PL 3, 5 

 
 
Říjen 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní pomůcky a nástroje 
 

Prohlubování si vědomostí o nových pracovních pomůckách a 
nástrojích. 
Složitějšími postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Bezpečné zacházení s nástroji, pomůckami a materiálem. 
Volba vhodných pomůcek, nástrojů a náčiní. 

Barevný papír, lepidlo, nůžky,  
karton, krabice, PL 2 

 
 
Listopad 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní operace a postupy 
 

Prohlubování si vědomostí o nových pracovních pomůckách a 
nástrojích. 
Bezpečné zacházení s nástroji, pomůckami a materiálem. 
Volba vhodných pomůcek, nástrojů a náčiní. 

Barevný papír, předlohy, 
lepidlo, nůžky, PL 1, 6, vlna 

 
 
 
 



 
 
Prosinec 

učivo výstupy pomůcky 
Lidové zvyky a tradice 
 

Prohlubování si vědomostí o lidových zvycích. 
Podílení se na výrobě dekorací při vánoční výzdobě. 
Složitějšími postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Seznamování se s keramickou hmotou. 
Nové seznamování se s pracovními postupy při zpracování keramické 
hlíny, vytváření jednoduchých plošných výrobků. 
Při modelování se učí hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání 
hmoty. 
Vytváření složitějšími postupy předměty z papíru, textilu. 

Předlohy, šablonky, barevný 
papír, čtvrtky, lepidlo, nůžky,  
PL 7, 8, keramická hmota 

 
 
Leden 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní operace a postupy 
 

Zvládání navlékání a odměřování návleku, uzlík, sešívání pomocí stehu 
zadního a jednoduchého předního. 
Určování vhodného materiálu na daný výrobek. 
Seznamování se s textilními materiály. 
Dodržování hygienických a bezpečnostních návyků při tvorbě. 

Látka, jehla, nit, vata, vlna, 
karton, předlohy, PL 7, barevný 
papír, lepidlo, nůžky 

 
 
Únor 

učivo výstupy pomůcky 
Konstrukční činnosti 
-práce montážní a demontážní, 
práce se stavebnicí 
-nábytek 
-dům 
-dopravní prostředek 
-vlastní výběr 

Zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při montáži a demontáži. 
Práce podle předlohy, plánku, návodu, sestavování jednoduchých 
modelů, provádění demontáže. 
Pojmenování jednotlivých částí stavebnice. 
Zvládání elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi 
CHEVA a SEVA, pracuje s dalšími stavebnicemi. 
Sestavování modelů i bez předlohy. 
Vytváření si kladného vztahu k práci svoji a ostatních. 
Rozvíjení konstrukčních činností a technického vkusu. 

Plastové stavebnice 

 



Březen 
učivo výstupy pomůcky 

Lidové zvyky a tradice Prohlubování vědomostí o lidových zvycích. 
Podílení se na výrobě  dekorací při velikonoční výzdobě. 
Upevňování si bezpečnostní návyky při tvorbě. 
Určování vhodného  materiálu na daný výrobek. 

Kraslice, předlohy, drobný a 
přírodní materiál, papír, nůžky, 
lepidlo 

 
 
Duben 

učivo výstupy pomůcky 
Příprava pokrmů 
-úprava stolu 
-výběr, nákup a skladování 
potravin 
-základní vybavení kuchyně 
-technika v kuchyni 
 
 
 
 

Zvládání zásad slušného chování při stolování. 
Provedení úpravy stolu pro všední i sváteční stolování. 
Příprava jednoduchého studeného pokrmu podle slovního návodu. 
Upevňování hygienických návyků před a při stolování. 
Pojmenování pomůcek, nástrojů a spotřebičů, učí se jejich využití. 

Vybavení kuchyně, 
encyklopedie 

 
 

Květen 
učivo výstupy pomůcky 

Pěstitelské práce 
-práce na pozemku - příprava 
záhonků, setí 
 
 
 

Pozorování vhodných podmínek pro život rostlin, umí určit vhodné 
nástroje a náčiní. 
Připravování půdy pro setí a sázení, určení, co se seje a co sází. 
Okopávání, pletí rostlin. 
Vyzkoušení pěstování jednoduchých rostlin. 
Rozeznávání nejznámější semena plodů. 
Provádění exkurze na pozemek v různých ročních obdobích 

Zahradnické nářadí, nůžky, PL 
17, karton, lepidlo 
 
 
 
 

 
 
 
 



Červen 
učivo výstupy pomůcky 

Pěstování rostlin 
-pletí, okopávání 
 

Pečování o nenáročné pokojové rostliny. 
Přesazování a hnojené pokojových rostlin. 
Zvládání přišití složitějšího knoflíku. 
Provádění pozorování přírody během všech ročních období. 
Upevňování kladného vztahu k přírodě, k prostředí, ve kterém žije. 
 

Zahradnické nářadí, barevný 
papír, předloha, papír, lepidlo, 
nůžky, knoflíky, jehla, nit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


