
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Práce s technickými materiály – František Mošna a kol. 

Pěstitelství – Radmila Dytrtová a kol.      

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Úvod do učiva a základní pojmy 
- obecné zásady bezpečnost práce v dílnách a na pozemku, dílenský řád  

- úvod do učiva, náplň hodin, organizace výuky 

- údržba okolí školy 

- vybavení dílny, základní nářadí pro ruční obrábění, pořádek na pracovišti 

 

září 

2. Technický výkres 
    - základní pojmy technického náčrtu a výkresu – čtení výkresu, příprava pro jeho 

zhotovení 

    - zhotovení technického výkresu – jednodušší tělesa 

    - měření a orýsování výrobku, doplňování neúplného technického výkresu 

říjen 

3. Technické materiály a ruční obrábění 
- práce s technickými materiály: vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi 

(dřevo, plasty, kovy) 

- základní operace ručního obrábění (řezání, pilování, broušení dlabání)        

listopad 

4. Výrobek - dřevo 
- výrobek dle vlastního výběru – tvořivost, samostatnost žáka 

prosinec 

5. Výrobek - plast 
- samostatná práce podle technického výkresu na jednoduchém výrobku z plastů, 

pracovní postup 

leden 

6. Výrobek - kovy 
- jednoduchý výrobek z kovu. + technická dokumentace 

únor 

7. Péče o zahradu 
- jarní úklid, vyhrabávání trávníku, zálivka a hnojení, péče o školní květiny 

- základní podmínky pro pěstování rostlin, význam zeleně pro životní prostředí, 

půda a její zpracování 

- nářadí pro práci na pozemku, drobná mechanizace 

výživa a ochrana rostlin přehled hlavních prací na zahradě 

březen 

duben 

květen 

8.  Okrasná zeleň 
- rozdělení okrasných rostlin, jarní údržba zeleně v okolí školy 

červen 

 

Tomuto předmětu v učebním plánu 6. - 9. ročníku vyhrazeny minimálně 4 hodiny. 

Třídy jsou při větším počtu rozděleny do dvou skupin, aby byla zachována 

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)       Školní rok: 2022/2023 



bezpečnost a ochrana zdraví. Pracovní činnosti jsou zaměřeny v 6. ročníku na práci 

v dílnách a pěstitelské práce. 

Pro výuku nejsou dětem rozdány učebnice, ale při vyučování se využívá sady 

učebnic, která je k dispozici v dílnách a zároveň výkresů a pracovních postupů pro 

předepsané výrobky. 

 

Problematika Zdravého životního stylu a Ochrany člověka za mimořádných 

událostí bude s dětmi pobírána v úvodních hodinách v rámci tématu bezpečnost a 

ochrana zdraví, důležitá telefonní čísla, rozmístění hasicích přístrojů po škole, 

únikové cesty. Úvod do nového předmětu bude věnován i motivaci k volbě 

budoucího povolání. 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: Příprava pokrmů – Eva Marádová 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Úvod do učiva 
- bezpečnost práce v kuchyňce 

- úklid a údržba pracovišť 

- vybavení kuchyně 

- zásady stolování 

září 

2. Zásady zdravé výživy 
- zásady zdravé výživy 

- tvorba jídelníčku 

- civilizační onemocnění 

- příprava studených pokrmů 

září 

říjen 

3. Zelenina 
- druhy zeleniny 

- příprava jednoduchých pokrmů ze zeleniny 
listopad 

4. Vánoce v kuchyni 
- tradiční a mezinárodní jídla 

- slavnostní příprava stolu 

- pečení cukroví  

prosinec 

5. Pořizování a ochucování potravin 
- fiktivní nákup 

- koření a bylinky v kuchyni 
leden 

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI               Týdenní dotace: 1h/týden 
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6. Maso 
- zpracování masa 

- druhy masa 

- příprava masových pokrmů 

únor 

7. Pečeme z těsta 
- příprava pokrmů z různých druhů těst 

březen 

8. Skladování, uchovávání potravin 
- skladování a uchovávání potravin 

- uspořádání lednice 

- datum min. trvanlivosti 

duben 

9. Ovoce v kuchyni 
- druhy ovoce 

- vitamíny  

- příprava pokrmů z ovoce 

květen 

9. Učební blok 
- úklid a údržba pracovišť  

- údržba okrasné zeleně v okolí školy 
červen 

 

Předmět je vyučován 4 vyučovací hodiny v měsíci. Třídy jsou při větším počtu 

rozděleny do dvou skupin, aby byla zachována bezpečnost a ochrana zdraví, většinou 

na smíšené skupiny. Pracovní činnosti jsou zaměřeny v 7. ročníku na práci 

v kuchyňce. 

 

Problematika Zdravého životního stylu a Ochrany člověka za mimořádných 

událostí bude s dětmi pobírána v úvodních hodinách v rámci tématu bezpečnost a 

ochrana zdraví, důležitá telefonní čísla, rozmístění hasicích přístrojů po škole, 

únikové cesty. Úvod do nového předmětu bude věnován i motivaci k volbě 

budoucího povolání. 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

UČIVO – DÍLNY: OBDOBÍ: 

1. Zobrazování těles na technických výkresech 
- dílenský řád 

- seznámení s učivem 

- zobrazování těles: nárys, půdorys, bokorys 

září 

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Miksánek 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)      Školní rok: 2022/2023

  



2. Základy technického kreslení 
- kotování, 

- kreslení rádius a děr 

říjen 

3. Ruční obrábění 
- zásady řezání 

- zásady pilování rovinných a šikmých ploch, rádius (úkosy, úhlování) 

listopad 

4. Výrobek 
- vlastní výrobek dle schopností a dovedností žáka 

prosinec 

leden 

5. Technické materiály 
- vlastnosti a druhy dřev 

- vlastnosti a druhy kovů 

- vlastnosti a druhy plastů 

únor 

6. Rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály 
- lepené, šroubové, nýtové, kolíkové, hřebíkové spoje 

březen 

10. Dokončovací práce 
- leštění, broušení, odhranění, odmaštění materiálu 

- natírání, 

- lakování 

duben 

11. Výrobek - dřevo 
- kostky 

květen 

12. Opakování 
- zásady tech. kreslení 

- typy a zásady ručního obrábění 

- tech. materiály 

- spojovací materiály 

červen 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

UČIVO – VOLBA POVOLÁNÍ: OBDOBÍ: 

1. Představa o budoucí profesi  
- význam správné volby povolání 

- profese rodičů 

- v tomhle jsem jednička 

září 

2. Sebehodnocení 
- jak nás vidí ostatní 
- charakterové vlastnosti 
- typologie osobnosti, osobnostní testy 

říjen 

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI    Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Ivana Panochová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)      Školní rok: 2022/2023

  



3. Rozhodování 
- hierarchie hodnot 
- předpoklady pro jednotlivá povolání 
- hodím se pro dané povolání? 

listopad 

4. Povolání 
- výběr povolání podle různých hledisek 
- pracovní prostředky, prostředí, předměty, činnosti 
- profily jednotlivých povolání 

prosinec 

 

5. Školství v ČR 
- organizace našeho školství 
- školy v našem regionu 

leden 

6. Přijímací řízení na SŠ 
- vyplňování přihlášky 
- poradenské služby 

únor 

7. Úřad práce 
- charakteristika 
- trh práce 

březen 

8. V zaměstnání 
- inzerát 
- životopis, motivační dopis 
- telefonování 
- přijímací pohovor 

duben 

květen 

9. V zaměstnání 
- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 
- podnikání 

červen 

 


