Predmet: Svet práce
Vzdelávacia oblasť
Štátny vzdelávací program
Povinné hodiny
Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň

Človek a svet práce
ISCED 2
1
1

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Svet práce využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch.
Tieto poznatky ďalej rozvíja

pozorovaním a experimentovaním. Ďalej rozvíja pracovné

zručnosti,

etické

vytvára

správne

zásady

a postoje

k prírode,

prírodným

vedám

a zákonitostiam. Umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet
Svet práce má v ŠVP časovú dotáciu 0,5 hodiny / týždeň. Predmet sa bude vyučovať hodinu /
každý druhý týždeň. Dosiahnuté vyučovacie výsledky sú u žiaka hodnotené známkou podľa
platného klasifikačného poriadku.

Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecný cieľ:


Uvedomiť si význam tvorby a ochrany životného prostredia



Rozvíjať kladný vzťah k práci a ochrane toho čo vytvorili



Rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti a estetické vnímanie bezprostredného okolia
žiaka

Špecifické ciele:
 Získavať pracovné zručnosti a skúsenosti v oblasti tvorby životného prostredia
 Získavať pracovné zručnosti a návyky používaním správneho pracovného náradia
a: vzdelávacie -

Hodnotiť a rozvíjať pozitívny postoj k práci , ktorý je založený na

rešpektovaní pravdy a ochote , hľadať príčiny a presadzovať jeho platnosť.
b: výchovno-vzdelávacie - Rozvoj kľúčových kompetencií v morálnej a vôľovej oblasti –
systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť a samostatnosť

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli :


poznávať okrasné rastliny



osvojiť si poznatky o pestovaní a rozmnožovaní rastlín



osvojiť si základy aranžovania a viazania kvetín



osvojiť si hydroponické pestovanie rastlín



osvojiť si poznatky zakladania a udržiavania skalničiek



osvojiť si poznatky na zakladanie trávnika a jeho údržby



osvojiť si poznatky k výsadbe okrasných drevín a ich údržbe

5. Stratégia vyučovania
Obsah predmetu je rozdelený do troch tematických celkov:
1. Okrasné záhradníctvo
2. Skalka
3. Trávnik
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Tematický celok
Okrasné
záhradníctvo :
okrasné rastliny

Metódy
rozhovor
dialóg
motivácia

okrasné kvetiny
DITOR
okrasné dreviny

práca žiakov

praktická činnosť

Skalka:
príprava záhona
pestovanie rastlín
v skalke
praktická činnosť

Postupy
problém ako
motivácia
rozvoj kľúčových
kompetencií
orientácia na
ďalšie povolanie
realizácia vlastnej
myšlienky

Formy práce
tímová práca
presadiť sa v tíme
vážiť si produkt
vlastnej práce
postup
cieľavedomej práce
získať zručnosti pri
práci s náradím

produktívna práca
žiakov

produktívna práca
žiakov
pracovať
v kolektíve

produktívna práca
žiakov

tvorba životného
prostredia

hodnotiť vlastnú
prácu

pracovať
samostatne

ochrana životného
prostredia

realizácia vlastnej
myšlienky

pracovať v tíme
hodnotiť tímovú
prácu
bezpečnosť pri

Trávnik:

dialóg so žiakmi

Zakladanie
trávnika

práca s pc
tvorba prezentácií

Ošetrovanie
trávnika

ochrana a tvorba
životného
prostredia
poznať pravidlá
práce

práci
samostatná práca
žiakov
čistenie okolia
školy

6. Učebné zdroje :
Literatúra
Pestovateľské práce
– učebnice 5.- 9.
ročník
Odborná literatúra
Virtuálna knižnica
Internet

Didaktická
technika
Pc
IKT
Prezentácie

Ďalšie zdroje
AsC agenda

Poznámka

Počet
Tematický celok hodín

Okrasné
záhradníctvo
/ IX. – XII./

Téma

1

Okrasné rastliny

1

Okrasné kvetiny rozdelenie

1

Okrasné kvetiny - pestovanie

1

Okrasné kvetiny - rozmnožovanie

1

Okresné kvetiny - ošetrovanie

1

Okrasné kvetiny
ošetrovanie na chodbách

1

Okrasné dreviny - prezentácia

1

Príprava záhona - prezentácia
Pestovanie kvetín v skalke -prezentácia

1

Skalka
/ I. /

Trávnik a
praktická
činnosť
/ II. – VI. /

1
1
1
1
2
2

Trávnik zakladanie prezentácia
Ošetrovanie trávnika
Úprava okolia školy
Príprava skalničkového záhona
úprava
Pestovanie rastlín
Ošetrovanie rastlín v skalničke

Výkonový štandard
(žiak vie)

Prierezové témy

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

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

Rozvoj profesionálnej
orientácie

Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Motivácia – tvorba
prospešného projektu

Rozvoj kľúčových kompetencií
žiaka
Tvorba školského prostredia

