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UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

Charakteristika predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia  

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je 

biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, 

rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k 

prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje 

rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ 

pestovania okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. 

Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu 

tvorbu a ochranu životného prostredia.  

Ciele predmetu  

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  

 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia  

 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, 

vytrvalosť, samostatnosť/  

 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových  

Názov predmetu Svet práce 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne  (16,5)  

Ročník siedmy 

Názov ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED2 

Vyučovací jazyk  slovenský 
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 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení  

 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov  

 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  

 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, 

pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných 

rastlín  

 získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri 

pestovaní okrasných rastlín  

 

Obsah predmetu  

Obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:  

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín  

Hodnotenie predmetu Svet práce:   

Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/ 2011  na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Pri hodnotení a klasifikácii pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 
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Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Náradie a 

pomôcky 

Základné ručné náradie, náradie na 

spracovanie pôdy, pomôcky pri pestovaní 

rastlín.  

Definovať funkciu a spôsob použitia základných 

druhov náradia a pomôcok. Používať základné ručné 

náradie a iné pomôcky. Pri pestovaní črepníkových 

rastlín poznať náradie na základné spracovanie a 

ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy.  

ENV 

OZŽ 

OSR 

FIGA 

Kvetinárstvo 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín, 

črepníkové rastliny, praktická činnosť.  

Pomenovať význam okrasných rastlín, ich vplyv na náš 

život a prostredie. Poznať rozdelenie okrasných rastlín. 

Odborne pomenovať črepníkové rastliny, vedieť ich 

pestovať, ošetrovať a rozmnožovať. Poznať ich nároky 

na stanovište, využívať pracovné prostredie a udržiavať 

poriadok počas práce, dodržiavať bezpečnosť pri práci 

a hygienické zásady.  

ENV 

OZŽ 

OSR 

TPPZ 

Hydroponické 

pestovanie 

rastlín 

Hydropónia, hydroponické pestovanie 

rastlín.  

Definovať pojem hydropónia, poznať potreby na 

hydropóniu, vedieť uviesť výhody takéhoto  pestovania 

rastlín, vybrať si rastlinu na hydroponické pestovanie, 

pestovať ju v živnom roztoku.  

ENV 

OZŽ 

OSR 

TPPZ 

Viazačstvo a 

aranžovanie 

rastlín 

Základy aranžovania a väzby kvetov, 

výber a úprava materiálu, návšteva 

aranžérskej výstavy. 

Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby kvetov, 

definovať vhodný materiál, úpravu rastlín a ostatného 

materiálu, získané vedomosti uplatniť pri vytváraní 

jesenného, vianočného a jarného aranžovania. 

ENV 

OZŽ 

OSR 

TPPZ, FIGA 
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Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OZŽ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

TPPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

REV – Regionálna výchova 

                        FIGA  – Finančná gramotnosť 

 

 

 

 


