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Charakteristika predmetu 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej 

orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých 

človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a 

kultúrne pamiatky.  

Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene 

zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je 

založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.  

Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia 

pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a 

návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a 

pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie 

obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre 

ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a 

hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a 

hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom 

poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o 

ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 

 

CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;  

 si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy 

a pracovné podmienky;  

 experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  



 si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;  

 cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

 si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú 

a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom 

živote;  

 vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri 

pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

 si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia;  

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, 

osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu 

vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.  

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Vzdelávací štandard učebného predmetu technika sa člení na dva tematické okruhy technika a 

ekonomika domácnosti, pričom každý z nich sa ďalej člení na jednotlivé tematické celky. Dôraz 

sa kladie na tematický okruh technika. Škola je povinná odučiť z tematického okruhu technika 

najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom 

roku a najviac jednu tretinu z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku 

z tematického okruhu ekonomika domácnosti podľa svojich materiálno-technických a 

personálnych podmienok. 

 

1.Technika 

1.1 Človek a technika  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť vlastnými slovami rozdiely 

medzi vynálezom, patentom a objavom, 

 opísať proces vzniku výrobku. 

 školský poriadok, pracovný poriadok v 

školskej dielni,  

 významné etapy v dejinách vývoja 

techniky v Európe a vo svete, 

 vynález, patent, objav a ich spoločenský 

význam, 
 proces vzniku výrobku: myšlienka – 

konštruovanie – výroba – použitie 

výrobkov – likvidácia a recyklácia.  

 

1.2 Grafická komunikácia v technike 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 poukázať na základné rozdiely medzi 

technickým zobrazovaním a kresbou, 

 uviesť príklady uplatnenia piktogramov, 

 vytvoriť vlastný návrh piktogramu, 

 vybrať vhodný pohľad na zobrazenie 

 zobrazovanie v technike, 

 návrh, náčrt, technický náčrt, piktogram, 

technický výkres, 

 kóta, kótovanie, druhy čiar, mierka, 

 zobrazovanie telies na jednu priemetňu – 



telesa, 

 uviesť príklad zobrazenia telesa na jednu 

priemetňu – nárysňu, 

 porovnať význam základných druhov čiar 

na technickom náčrte a výkrese, 

 určiť z technického výkresu rozmery 

zobrazeného telesa, 

 narysovať zobrazenie jednoduchého telesa 

v jednej priemetni, 

 priradiť kóty k zobrazenému 

jednoduchému telesu, 

 vypracovať projekt na porovnanie rôznych 

druhov zobrazení. 

nárysňu, 

 čítanie jednoduchého technického výkresu, 

 vlastný jednoduchý výrobok, 
 odporúčané výrobky: sú uvedené v rámci 

nasledujúceho tematického celku.  

 

1.3 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 porovnať vlastnosti rôznych drevín, 
 zrealizovať na výrobku vybrané pracovné 

postupy ručného obrábania dreva podľa 

technického výkresu, 
 rozlíšiť základné druhy kovov, 
 porovnať vlastnosti kovov, 
 vysvetliť princíp spracovania kovov na 

polotovary, 
 uviesť príklady využitia kovov v praxi v 

závislosti od ich vlastností, 
 zrealizovať na výrobku vybrané pracovné 

postupy ručného obrábania plechu a drôtu 

podľa technického výkresu, 
 rozlíšiť základné druhy plastov, 
 uviesť príklady použitia plastov v praxi, 
 zrealizovať na výrobku vybrané pracovné 

postupy ručného obrábania plastov podľa 

technického výkresu. 

 drevo – stavba, štruktúra, rozdelenie, 

vlastnosti, drevo – ťažba,  

 surovina, spracovanie, druhy reziva, 

polotovary, 

 použitie, pracovné postupy: meranie a 

obrysovanie, rezanie, rašpľovanie,  

 pilovanie, brúsenie, vŕtanie, lepenie, spájanie 

klincami a skrutkami,  

 povrchová úprava, výrobok z dreva výrobky: 

kŕmidlo pre vtáčikov (do klietky; do 

exteriéru), 

 stojan na varešky; počítadlo; rámik na obraz; 

krabička na šperky; stojan na „mobil“ a pod., 

 výroba železa a ocele, surovina  

 kovy – rozdelenie, vlastnosti, polotovary, 

použitie, 

 pracovné postupy: meranie a obrysovanie, 

vyrovnávanie, strihanie, štikanie, ohýbanie, 

pilovanie, prebíjanie, vysekávanie, povrchová 

úprava, samostatná práca, výrobok z kovu, 

 výrobky: ozdobná brošňa alebo retiazka; kvet; 

košík; stojan na písacie potreby; oplietané 

vajíčko; zvonkohra a pod., 

 plasty – rozdelenie, vlastnosti, druhy, výroba 

plastov, surovina, použitie, likvidácia a 

recyklácia  
 pracovné postupy: meranie a obrysovanie, 

rezanie, pilovanie, vŕtanie, leštenie a 

matovanie, lepenie, spoj skrutkou,  

 samostatná práca, výrobok z plastu  

 výrobky: prívesok na kľúče; stierka na cesto; 

kvet; hodiny; škrabka na okno; pokladnička; 

ozdoba na vianočný stromček; veľkonočný 

svietnik a pod.  



 

1.4 Elektrická energia, elektrické obvody 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vysvetliť rozdiely medzi monočlánkom, 

batériou a akumulátorom, 
 znázorniť prvky jednoduchých elektrických 

obvodov,  
 zapojiť jednoduchý elektrický obvod na 

stavebnici,  
 zdôvodniť zber nebezpečného odpadu,  
 opísať hlavné zásady postupu poskytnutia 

prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,  
 zapojiť samostatne ďalšie elektrické obvody 

na el. stavebnici podľa schémy.  

 

 elektrická energia, výroba – premena energií, 

zdroje, využitie v priemysle a v domácnosti, 

šetrenie elektrickou energiou elektrické 

obvody, 

 prvky a schematické značky, schémy 

elektrických obvodov, 

 elektrotechnická stavebnica, 

 nebezpečný odpad – jeho zber a separovanie 

(monočlánky, batérie, akumulátory), 

 účinky elektrického prúdu,  
 prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. 

 

1.5 Jednoduché stroje a mechanizmy 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 uviesť príklady využitia jednoduchých 

strojov, mechanizmov a prevodov v praxi,  
 porovnať niektoré druhy prevodov v 

mechanických hračkách.  

 jednoduché stroje, mechanizmy,  

 prevody ‒ druhy a princípy, využitie 

(mechanické hračky, mechanické prístroje a 

zariadenia v domácnosti a v praxi) . 

 

 

2. Ekonomika domácnosti 

2.1 Príprava jedál a výživa 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 orientovať sa v základnom vybavení 

kuchyne,  
 používať základný kuchynský inventár a 

bezpečne obsluhovať základné spotrebiče,  
 pri zostavovaní jedálneho lístka zohľadniť 

finančné náklady naň,  
 vytvoriť kalkulačný list a vypočítať cenu 

jedla, 
 pripraviť jednoduché jedlá v súlade so 

zásadami zdravej výživy,  
 dodržiavať základné princípy stolovania, 

spoločenského správania sa a obsluhy pri 

stole v spoločnosti,  
 poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch v 

kuchyni.  

 kuchyňa (základné vybavenie, udržiavanie 

poriadku a čistoty, bezpečnosť a hygiena 

prevádzky),  

 potraviny (výber, nákup, skladovanie, 

skupiny potravín, zásady zostavovania 

jedálneho lístka), 

 základné zložky potravy, 

 príprava jedál (úprava jedál v studenej 

kuchyni, základné spôsoby tepelnej úpravy, 

základné postupy pri príprave jedál a 

nápojov), 

 základné znalosti o konzervovaných a 

trvanlivých (chladených, mrazených, 

sušených, kondenzovaných, solených a 

iných potravinách), vrátane skladovania, 

 uchovávanie a podávanie hotových 



pokrmov, 
 úprava stola a stolovanie (jednoduché 

prestieranie, obsluha a správanie sa pri 

stole, slávnostné stolovanie v rodine, 

dekorácie a kvety na stole). 
 

2.1 Pestovateľské práce a chovateľstvo 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vykonávať jednoduché pestovateľské 

činnosti,  

 zvoliť vhodné pracovné postupy pri 

pestovaní vybraných rastlín,  

 využívať kvety pre výzdobu,  

 zvoliť podľa druhu pestovateľských 

činností správne pomôcky, nástroje a 

náradie a urobiť ich údržbu,  

 dodržiavať technologické postupy,  

 preukázať základnú znalosť chovu 

drobných zvierat a zásad bezpečného 

kontaktu so zvieratami,  

 dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti,  

 poskytnúť prvú pomoc pri úraze vrátane 

úrazu spôsobeného zvieratami.  

 základné podmienky pre pestovanie (pôda a 

jej spracovanie – rýľovanie, hrabanie, úprava 

hriadok; zvyšovanie úrodnosti – hnojenie, 

striedanie plodín; výživa rastlín, ochrana 

rastlín a pôdy), 

 zelenina (osivo, výsadba, priesady, 

jednotenie zeleniny, podmienky a zásady 

pestovania, pestovanie vybraných druhov 

zeleniny), 

 okrasné rastliny (zásady ošetrovania 

izbových rastlín, rozmnožovanie izbových 

rastlín stonkovými odrezkami, pestovanie 

vybraných okrasných drevín a kvetov, kvety 

v interiéri a exteriéri), 

 rez, jednoduchá úprava kvetov, jednoduché 

aranžovanie a viazanie kytíc, 

 chovateľstvo (chov zvierat v domácnosti, 

podmienky chovu, hygiena a bezpečnosť 

chovu, kontakt so známymi i neznámymi 

zvieratami).  

 

2.3 Plánovanie a vedenie domácnosti 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb, 
 uviesť príklady hospodárneho 

zaobchádzania s vecami, hospodárneho 

správania sa vo svojom okolí (domácnosť, 

škola, obec),  
 zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti,  
 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi 

životnými potrebami jednotlivca a rodiny, 
 prijímať finančné rozhodnutia na základe 

svojich reálnych možností. 

 súlad osobných želaní s potrebami človeka, 

 vzťah ľudská práca – peniaze, 

 finančné informácie, finančné inštitúcie 

(bankové a nebankové subjekty, dcérske 

spoločnosti a pobočky zahraničných bánk), 

 hotovostný a bezhotovostný platobný styk, 

 príjmy a výdavky, rozpočet domácnosti, 

ekonomika domácnosti, 
 archivácia dôležitých dokumentov (záručné 

listy, úhrady platieb a pod.). 

 


