
UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 

           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 ôsmy 

Názov ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED2 

Vyučovací jazyk  slovenský 



 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení 

 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov 

 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín 

 osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných 

priestoroch, v záhradách (na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, 

v skalkách, terasách, balkónoch) 

 zakladaniu trávnika a jeho údržba 

 výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní 

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 3 tematických celkov: 

1. Okrasné záhradníctvo 

2. Skalka 

      3.   Trávnik 

 

 

TC: OKRASNÉ ZAHRADNÍCTVO 7 h 

Ciele: Byť vytrvalým pri pestovaní okrasných rastlín a využiť získané vedomosti a zručnosti 

pri skrášľovaní svojho domova (napr. balkón). Motivácia k tvorbe spoločensky prospešným 

projektom, produktívna práca, orientácia pre ďalšie profesijné zameranie. 

TC: SKALKA 5 h 

Ciele: Rozvoj poznania, že produktívna práca je základom pekného životného prostredia. 

Realizovanie vlastnej myšlienky, presadiť sa, vedieť pracovať v kolektíve. 

TC: TRÁVNIK 4,5 h 

Ciele: Vidieť význam cieľavedomej činnosti z hľadiska tvorby a ochrany životného 

prostredia a tvorby oddychového priestoru. Vedieť vytvárať hodnoty a vážiť si produkty 

svojej práce. 

 



Stratégia vyučovania – metódy a formy práce 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a 

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, 

vekových a osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Metódy práce: 

 motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné 

(rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie,   

manipulácia s predmetmi, inštruktáž ); problémové metódy (projektová); praktické 

aktivity , práca s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky; aktivizujúce (diskusia, didaktické hry) ; fixačné ( metódy 

opakovania a precvičovania). 

Formy práce: 

 frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo 

dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové 

vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie. 

Hodnotenie 

 

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. 

 

Rozvoj kľúčových spôsobilostí  

 

           Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

žiakov tým, že vede žiakov k:  



 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce 

 osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, 

náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote 

 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a 

vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie 

kvalitného výsledku 

 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, 

k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému 

prostrediu 

 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, 

sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia 

 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, 

pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú 

orientáciu,  

 k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a 

produktov 

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov  

v oblasti  spôsobilosti riešiť problémy  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika,  

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  

v oblasti pracovných kompetencií 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  



 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,  

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,  

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,  

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, 

odborné časopisy, encyklopédie, odborná literatúra, rastlinný materiál. Prínosom pri 

vyučovaní je používanie dataprojektoru, PC, internetu, prezentácii aj využívanie 

názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové 

aranžmány....,).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

 

Prierezové témy 

 

Okrasné 

záhradníctvo 

 

 

Okrasné rastliny 

pestovať rastliny a kvetiny 
rozdeliť kvetiny 
rozmnožovať kvetiny 
určiť podmienky pestovania kvetín 
pracovať v kolektíve 
rozvíjať svoju profesionálnu orientáciu 
udržiavať a zveľaďovať životné prostredie 

FIGA 

ENV 

OZŽ 

OSR 

TPPZ 

Okrasné kvetiny rozdelenie 

Okrasné kvetiny - pestovanie 

Okrasné kvetiny - rozmnožovanie 

Okresné kvetiny - ošetrovanie 

Okrasné kvetiny 

ošetrovanie na chodbách 

Okrasné dreviny - prezentácia 

Skalka 

 

 

Príprava záhona - prezentácia pracovať s pc 
vyhľadať informácie na internete 
pracovať v kolektíve 
zhodnotiť svoju prácu 
skrášľovať životné prostredie 
rozvíjať svoj profesionálny rast 
pracovať produktívne počas hodiny 
realizovať svoju vlastnú myšlienku 
 

ENV 

OZŽ 

OSR 

TPPZ 

Pestovanie kvetín v skalke -prezentácia 

 

Trávnik a 

praktická 

činnosť 

 

 

Trávnik zakladanie prezentácia poznať pravidlá zakladania trávnika 
získať zručnosti pri práci s náradím 
dodržiavať bezpečnosť pri práci 
vytvárať hodnoty a vážiť si ich 
realizovať svoju myšlienku 
 

ENV 

OZŽ 

OSR 
Ošetrovanie trávnika 

Úprava okolia školy 

 

úprava 
Príprava skalničkového záhona 

Pestovanie rastlín 

Ošetrovanie rastlín v skalničke 

 



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 

 


