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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Práce s drobným materiálem  

Ročník  1.   
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

 

 

- seznámí se s vlastnostmi 
materiálu (přírodniny, 
modelovací hmota, papír a 
karton, textil) 

- seznámí se s lidovými zvyky, 
tradicemi 

- udržuje pracovní plochu 
v čistotě a pořádku  

- práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu, pracovní 

pomůcky a nástroje 
 
- lidové zvyky, tradice  

 
- organizace práce 

 
         

zvládá základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami; vytváří 

jednoduchými postupy 

různé předměty 

z tradičních i netradičních 

materiálů 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 

 

- učí se pracovat podle slovního 
návodu jednoduché pracovní 
operace  

- třídí dle velikosti, barvy a tvaru  
 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy 
  

- skládání, trhání, lepení, stříhání   
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Konstrukční činnosti  

Ročník  1. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

 

- seznámí se s návodem a 
předlohami stavebnice, 
s jednotlivými částmi, možnostmi 
užití 

 

- konstrukční činnosti 
- stavebnice (prostorové), sestavování 

modelů 
- práce s návodem, předlohou 

 

zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Pěstitelské práce  

Ročník  1. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

 

 

- pozoruje přírodu během celého 
roku 

- zaznamenává výsledky 
pozorování pomocí obrázků 

 

- pěstitelské práce 
 

- základní podmínky pro pěstování 
rostlin 
 

 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

 

- pečuje o nenáročné pokojové 
rostliny 

 

- pěstování pokojových rostlin – péče o 
květiny ve třídě  
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Příprava pokrmů  

Ročník  1. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-4-01 

 

připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 

- jednoduše upraví stůl  
 

- jednoduchá úprava stolu   

ČSP-3-4-02 

 

chová se vhodně při stolování 

 

 

- seznámí se s pravidly správného 
stolování  

- pravidla správného stolování 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Práce s drobným materiálem  

Ročník  2.  
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT    

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

 

 

- vytváří výrobky z přírodnin, 
modelíny  

- umí zacházet s papírem, 
kartónem   
 
 

- popíše lidové zvyky, tradice 
- používá správně pracovní 

pomůcky  
- dodržuje bezpečnost při práci  

 

- práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu, pracovní 

pomůcky a nástroje 
- práce s přírodninami, modelovací 

hmotou, papírem a kartónem  
- skládání, trhání, lepení, stříhání   
- lidové zvyky, tradice  
- pracovní pomůcky  

 
- bezpečnost při práci 

zvládá základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami; vytváří 

jednoduchými postupy 

různé předměty 

z tradičních i netradičních 

materiálů 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 

 

- zvládá jednoduché pracovní 
operace a postupy 

- seznámí se s funkcemi a 
využitím pracovních pomůcek a 
nástrojů 

 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy 

- skládání, trhání, lepení, stříhání   
- užívá správné názvy stavebnic a umí 

s nimi zacházet  
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Konstrukční činnosti  

Ročník  2. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

 

- pracuje podle jednoduché 
předlohy se slovním návodem 
učitele  

- seznámí se s funkcemi a 
využitím pracovních pomůcek a 
nástrojů 
 

- konstrukční činnosti 
- stavebnice (prostorové), sestavování 

modelů 
- práce s návodem, předlohou  
- užívání správného názvu stavebnic a 

zacházení s nimi 
- funkce a využití pracovních pomůcek a 

nástrojů 
 

zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Pěstitelské práce  

Ročník  2. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

 

 

- pozoruje přírodu během celého 
roku 

- zaznamenává výsledky 
pozorování  

- hodnotí výsledky pozorování  
     

         

- pozorování přírody  
 

- zaznamenávání výsledků pozorování 
 

-  hodnocení výsledků pozorování  
 

 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

 

- pečuje o nenáročné pokojové 
rostliny 

- seznámí se s pěstováním rostlin 
ze semen v místnosti  

- seznámí se s prací na zahradě  
- seznámí se se základními pojmy 

ekologie  
  

- pěstování pokojových rostlin – péče o 
květiny ve třídě, zalévání a 
přesazování květin 

- péče o nenáročné rostliny 
- zásady bezpečné práce s rostlinami 
- ekologie 

  

pečuje o nenáročné 

rostliny 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Příprava pokrmů  

Ročník  2. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-4-01 

 

připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 

 

- prostře jednoduchou tabuli  
- pojmenuje základní vybavení 

kuchyně  
- odhadne výběr a nákup 

potravin  

- příprava jednoduché tabule  
- základní vybavení kuchyně 

 
- nákup surovin 

 
 

 

ČSP-3-4-02 

 

chová se vhodně při stolování 

 

 

- dodržuje zásady slušného 
chování při stolování   

- pravidla vhodného chování při 
stolování  

 

 

chová se vhodně při 

stolování 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Práce s drobným materiálem  

Ročník  3. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

 

 

- vytváří výrobky z přírodnin, 
modelíny  

- pracuje s  papírem, kartónem   
 

- používá správně pracovní 
pomůcky a nástroje 

- dodržuje bezpečnost při práci  
- vyjmenuje lidové zvyky, tradice 

 

- práce s přírodninami, modelovací 
hmotou 

- práce s papírem a kartónem  
- vlastnosti materiálu 
- pracovní pomůcky a nástroje 

 
- bezpečnost práce  
- lidové zvyky, tradice  

 

zvládá základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami; vytváří 

jednoduchými postupy 

různé předměty 

z tradičních i netradičních 

materiálů 

 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu 

a předlohy 

 

- zvládne jednoduché pracovní 
operace a postupy 
 

- vykonávání jednoduchých pracovních 
operací a postupů 

- práce se slovními návody a 
předlohami 
 

pracuje podle slovního 

návodu a předlohy 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Konstrukční činnosti  

Ročník  3. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti 

a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

 

- pracuje podle jednoduché 
předlohy se slovním návodem 
učitele  
 
 
 

- využívá  funkce pracovních 
pomůcek a nástrojů 

 

- konstrukční činnosti 
- stavebnice (prostorové), sestavování 

modelů 
- práce s návodem, předlohou  
- užívání správných názvů stavebnic a 

zacházení s nimi 
- funkce a využití pracovních pomůcek a 

nástrojů 

zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Pěstitelské práce  

Ročník  3. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí 

výsledky pozorování 

 

 

- pozoruje přírodu během celého 
roku 

- zaznamenává výsledky 
pozorování 

- hodnotí výsledky pozorování  
 

- pozorování přírody  
 

- zaznamenávání výsledků pozorování 
 

-  hodnocení výsledků pozorování  
 

provádí pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích a popíše jeho 

výsledky 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

 

- pečuje o nenáročné pokojové 
rostliny  
 

- pěstování rostlin ze semen 
v místnosti  

- seznámí se s prací na zahradě  
- seznámí se se základními pojmy 

ekologie  
  
     

- pěstování pokojových rostlin – péče o 
květiny ve třídě, zalévání a 
přesazování květin  

- péče o nenáročné rostliny 
- zásady bezpečné práce s rostlinami  
- práce na zahradě 
- ekologie 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Příprava pokrmů  

Ročník  3. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-3-4-01 

 

připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 

 

- prostře jednoduchou tabuli  
- pojmenuje základní vybavení 

kuchyně  
- zvládne výběr a nákup potravin   
- připraví samostatně jednoduchý 

pokrm  

- příprava jednoduché tabule  
- základní vybavení kuchyně 

 
- nákup surovin 
- jednoduchá úprava pokrmů – práce 

s jednoduchým návodem  
 

upraví stůl pro jednoduché 

stolování 

ČSP-3-4-02 
 

chová se vhodně při stolování 

 

 

- dodržuje zásady slušného 
chování při stolování   

- dodržuje pravidla správného 
stolování  

 

- pravidla vhodného chování 
 

- pravidla správného stolování  
 

chová se vhodně při 

stolování 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Práce s drobným materiálem  

Ročník  4.  
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky 

z daného materiálu 

 

 

 

- rozpozná drobný materiál 
(přírodniny, modelovací hmotu, 
papír a karton, textil, drát, fólii 
aj.) 
 

- práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.) 

 

 

vytváří přiměřenými 

pracovními postupy různé 

výrobky z daného 

materiálu 

ČSP-5-1-02  využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem prvky lidových 

tradic 

 

- využije při zhotovování výrobků 
lidových tradičních postupů 
 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 
 

využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

ČSP-5-1-03  volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

 

- zvolí vhodné pracovní pomůcky 
a nástroje ke zhotovení výrobku 
 

- vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní k danému materiálu  
 

 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

 

 

- vytvoří si návyky organizace a    
plánování práce  

- dodržuje bezpečnost a hygienu 
práce 

- seznámí se s poskytnutím první 
pomoci při úrazu 
 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy, organizace práce 

- bezpečnost a hygiena práce 
 

- první pomoc – drobná poranění  
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Konstrukční činnosti  

Ročník  4. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT    

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 

 

 

 

 

- navrhne vhodné postupy pro 
konstrukci jednodušších modelů 
 

- naplánuje postup práce 
- provádí jednoduchou montáž a 

demontáž 
 

- konstrukční činnosti 
- stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční) 
- sestavování modelů 
- jednoduchá montáž a demontáž 

  
 

 

provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

- tvoří podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 
montáž modelu 

- vybere vhodný postup pro 
demontáž modelu 
 

- práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 
 

- jednoduchý pracovní postup při 
demontáži  
 

pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

 

- vysvětlí, proč je nutné pracovat 
podle zásad hygieny a 
bezpečnosti práce 

- předvede případné poskytnutí 
první pomoci 
 

- hygienické zásady a bezpečnost práce 
 
 

- základy poskytnutí první pomoci 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Pěstitelské práce 

Ročník  4. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT    

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování 

 

 

- seznámí se základními 
podmínkami pro pěstování 
rostlin 

- získá základní informace o půdě 
a jejím zpracování 

- vede samostatně pěstitelské 
pokusy a pozorování 

 

 

- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, 
zelenina)  

- základní informace o půdě 
 

- pěstitelské pokusy a pozorování 
 

 

dodržuje základní 

podmínky a užívá postupy 

pro pěstování vybraných 

rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i jiné 

rostliny 

 

- vybere vhodné pomůcky a 
náčiní pro ošetření a pěstování 
pokojových rostlin i rostlin 
pěstovaných ze semen 

 

- pěstování pokojových rostlin ze semen  
- ošetřování, přesazování, kypření, 

zalévání pokojových rostlin  

ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelské 

činnosti správné pomůcky, 

nástroje a načiní 

- používá správné pomůcky a 
pracovní nástroje při 
pěstitelských činnostech  

- zahradní nástroje a náčiní 
 

volí podle druhu 

pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje 

a náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce  

- poskytne první pomoc při 
lehčím úrazu  

- zásady hygieny a bezpečnosti práce  
 

- první pomoc při úrazech, projevech 
alergie  
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Příprava pokrmů  

Ročník  4.  
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 

 

- nakreslí kuchyňské domácí 
spotřebiče 

- objasní pravidla bezpečnosti při 
práci s kuchyňskými spotřebiči  

- vysvětlí jejich funkci, popř. 
obsluhu 

- kuchyňské spotřebiče  
 

- pravidla při práci s kuchyňskými 
spotřebiči 

- funkce spotřebičů 
 

uvede základní vybavení 

kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

 

- seznámí se s používáním 
receptů pro přípravu pokrmů 

- připraví jednoduchý pokrm 
podle receptu  

- zvládá nákup daného množství 
surovin 

- kuchařské knihy, domácí recepty aj. 
 

- příprava jednoduchých pokrmů podle 
receptu  

- výběr a nákup a skladování surovin 
(potravin) 

 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování 

 

- navrhne způsob stolování pro 
všední i sváteční příležitosti 

- vybere vhodné nádobí ke 
stolování 

- vysvětlí funkci jednotlivých částí 
nádobí a jejich správné 
používání 

- stolování, společenské chování – 
bonton 
 
 

- funkce a používání kuchyňského 
nádobí 

 
 
 

dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společenského chování při 

stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i 

při úrazu v kuchyni 

- udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch 

- dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce a hygieny 

- poskytne první pomoc při 
drobném poranění 

- pořádek a čistota pracovních ploch 
 

- zásady hygieny v kuchyni, pravidla 
bezpečnosti práce 

- první pomoc při úrazu v kuchyni  
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Práce s drobným materiálem  

Ročník  5.  
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT    

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé výrobky 

z daného materiálu 

 

 

 

- rozpozná drobný materiál a určí 
jejich vlastnosti (přírodniny, 
modelovací hmotu, papír a 
karton, textil, drát, fólii aj.) 
 

- vybere vhodný materiál ke 
zhotovení výrobku 
 

- práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie, kůže, koženka, textil 
aj.) 

- zhotovení výrobků podle své fantazie 
 

 

vytváří přiměřenými 

pracovními postupy různé 

výrobky z daného 

materiálu 

ČSP-5-1-02  využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem prvky lidových 

tradic 

 

- využije při zhotovování výrobků 
lidových tradičních postupů 
 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 
 

využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

 

- zvolí vhodné pracovní pomůcky 
a nástroje ke zhotovení výrobku 
 

- vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní k danému materiálu 
 

volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady 

hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

 

- vytvoří si návyky organizace a    
plánování práce  

- dodržuje bezpečnost a hygienu 
práce 

- seznámí se s poskytnutím první 
pomoci při úrazu lehkém úrazu  

- jednoduché pracovní operace a 
postupy, organizace práce 

- bezpečnost a hygiena práce 
 

- první pomoc – drobná poranění  
  

udržuje pořádek na 

pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při 

drobném poranění 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Konstrukční činnosti  

Ročník  5. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 

 

 

 

 

- navrhne vhodné postupy pro 
konstrukci jednodušších modelů 

- naplánuje postup práce 
- provádí jednoduchou montáž a 

demontáž  
- využívá plošné, prostorové a 

konstrukční stavebnice  

- konstrukční činnosti 
 

- sestavování modelů 
- jednoduchá montáž a demontáž 

 
- stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 
 

 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

- tvoří podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 
montáž modelu 

- vybere vhodný postup pro 
demontáž modelu 

-  

- práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 
 

- jednoduchý pracovní postup při 
demontáži 

 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

 

- vysvětlí, proč je nutné pracovat 
podle zásad hygieny a 
bezpečnosti práce 

- předvede případné poskytnutí 
první pomoci 
 

- hygienické zásady a bezpečnost práce 
 
 

- základy poskytnutí první pomoci 

udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při 

drobném úrazu 

 

užívá jednoduché pracovní 

nástroje a pomůcky 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Pěstitelské práce  

Ročník  5.  
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování 

 

 

- určí základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

- provádí samostatně pěstitelské 
pokusy 

- diskutuje pozorování a o 
provedených pokusech 

- základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

- pěstitelské pokusy 
 

- pěstitelské pozorování a výsledky 
pozorování 
  

dodržuje základní 

podmínky a užívá postupy 

pro pěstování vybraných 

rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i jiné 

rostliny 

 

- vybere vhodné pomůcky a 
náčiní pro ošetření a pěstování 
pokojových rostlin i rostlin 
pěstovaných ze semen 

- pěstuje pokojové rostliny  
 

- pěstování pokojových rostlin ze semen  
- ošetřování, přesazování, kypření, 

zalévání pokojových rostlin pěstování 
rostlin ze semen v místnosti  

- pěstování rostlin ze semen v truhlíku a 
květináči, příprava sadby (léčivky, 
koření, zeleniny), osivo  

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 
alergie 
 

ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelské 

činnosti správné pomůcky, 

nástroje a načiní 

- používá správné pomůcky, 
nástroje a náčiní při 
pěstitelských činnostech  

- zahradní nástroje a náčiní 
 

volí podle druhu 

pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje 

a náčiní 

 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce  

- poskytne první pomoc při 
lehčím úrazu  

- seznámí se s rostlinami 
jedovatými, návykovými  

 
 

- zásady hygieny a bezpečnosti práce 
  

- první pomoc při úrazech, projevech 
alergie  

- jedovaté rostliny, rostliny jako drogy, 
alergie  

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při 

úrazu na zahradě 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací předmět Člověk a svět práce  

Tematický okruh Příprava pokrmů  

Ročník  5. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT     

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 

 

- objasní pravidla bezpečnosti při 
práci s kuchyňskými spotřebiči  

- vysvětlí jejich funkci, popř. 
obsluhu 

- používá elektrický sporák, 
troubu, nádobí a pomůcky 
v kuchyni  

 

- pravidla při práci s kuchyňskými 
spotřebiči 

- funkce spotřebičů, technika v kuchyni 
(historie, význam) 

- kuchyňské spotřebiče 
 

uvede základní vybavení 

kuchyně 

ČSP-5-4-02 

 

 

připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

 

- zvládne čtení receptů na 
přípravu pokrmů 

- připraví jednoduchý teplý a 
studený pokrm podle receptu  

- provede nákup daného 
množství surovin 
  

- kuchařské recepty (knihy, internet aj.) 
 

- příprava jednoduchých pokrmů podle 
receptu, studená a teplá kuchyně 

- výběr a nákup a skladování surovin 
(potravin) 
  

připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

 

uplatňuje zásady správné 

výživy 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc i 

při úrazu v kuchyni 

- udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch 

- dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce a hygieny 

- poskytne první pomoc při 
drobném poranění 
 

- pořádek a čistota pracovních ploch 
 

- zásady hygieny v kuchyni, pravidla 
bezpečnosti práce 

- první pomoc při úrazu v kuchyni 
 
 
  

udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a 

bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni 

 

 

 


