
 
Pracovní činnosti 1. ročník    

 
  

Září 
učivo výstupy pomůcky 

Vlastnosti materiálu 
 

Seznamování se s hygienickými a bezpečnostními návyky při tvorbě. 
Poznávání a rozlišování jednotlivých materiálů. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 

Různé druhy papíru, šablonky, 
předlohy, korálky, vlasec, nůžky, 
voskovky. 

 
 
Říjen 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní pomůcky a nástroje 
 
 

Pojmenování jednoduchých pomůcek a nástrojů. 
Seznamování se s využitím pracovních pomůcek a nástrojů. 
Dodržování hygienických a bezpečnostních návyků při tvorbě. 
 

Předlohy, barevný a průklepový 
papír, podzimní plody-kaštany, 
žaludy, špejle, hřebík lepidlo, 
nůžky. 

 
 

Listopad 
učivo výstupy pomůcky 

Pracovní operace a postupy 
 
 

Osvojování si základní návyky při práci s drobným materiálem. 
Porovnávání vlastností zpracovaného materiálu. 
Poznávání svými smysly vlastností materiálu.  
 

Barevný papír, čtvrtka, 
průklepový papír, lepidlo, nůžky,   
předlohy, špejle, Pl 3 

 
 

Prosinec 
učivo výstupy pomůcky 

Lidové zvyky a tradice 
 
 

Seznamování se s lidovými zvyky. 
Podílení se na výrobě jednoduchých dekorací při vánoční výzdobě. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Osvojování si základní návyky při práci s drobným materiálem. 

Předlohy, šablonky, barevný 
papír, čtvrtky, lepidlo, nůžky, 
přírodní materiál, 

 
 



Leden 
učivo výstupy pomůcky 

Práce s návodem, předlohou, 
náčrtem 
 

Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Zvládání zásad slušného chování při stolování. 
Zvládání sebeobsluhy při stolování, jí příborem. 

Barevné papíry, vata,   kalíšky 
od svíček, barvy, lepidlo, nůžky 
štětec, Amos 6 2005, věci na 
stolování 

 
 

Únor 
učivo výstupy pomůcky 

Konstrukční činnosti 
-práce montážní a demontážní, 
práce se stavebnicí 
-nábytek 
-dům 
-dopravní prostředek 
-vlastní výběr 

Zvládání elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi 
CHEVA a SEVA. 
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při montáži a demontáži. 
Poznávání vlastností plastu. 
Osvojování si základní pracovní dovednosti a návyky. 
Pracování podle předlohy, plánku, návodu, sestavování jednoduchých 
modelů, provádění demontáže. 

Plastové stavebnice 

 
 

Březen 
učivo výstupy pomůcky 

Lidové zvyky a tradice Seznamování se s lidovými zvyky. 
Podílení se na výrobě jednoduchých dekorací při velikonoční výzdobě. 
Seznamování se s bezpečnostními návyky při tvorbě. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 

Kraslice, krepový papír, 
předlohy, drobný a přírodní 
materiál, PL 15 

 
 
Duben 

učivo výstupy pomůcky 
Pěstitelské práce 
-příprava záhonku 

Pečování o nenáročné pokojové květiny ve třídě ( zalévá, otírá listy 
kypří půdu ). 
Zkoušení přesazování a hnojení. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
 

Květiny, zemina, barevné 
papíry, vlnitá lepenka, klacíky, 
Amos 1  2006, předloha  

 



 
Květen 

učivo výstupy pomůcky 
Práce s návodem, předlohou, 
náčrtem 
 

Provádění pozorování přírody. 
Zvládání základní činnosti tj. skládání, střihání, vytrhávání, ohýbání. 
Příprava jednoduché tabule při stolování. 
Dodržování hygienických návyků před a při stolování. 

Tvrdý papír, věci na stolování, 
předloha, pastelky, nůžky, 
krepový papír, lepidlo, PL 13 

 
 
Červen 

učivo výstupy pomůcky 
Pěstování rostlin 
-práce na pozemku 
 

Seznamování se s pojmem klíčení a v praxi jej vyzkouší. 
Okopávání a pletí  rostlin. 
Zvládání základních činností tj. skládání, střihání, vytrhávání, 
navlékání přírodnin, válení, hnětení, ohýbání. 

Zahradnické nářadí, barevný 
papír, předloha, novinový papír, 
vlna, lepidlo, nůžky, Pl 18,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


