
 
Pracovní činnosti 2. ročník  

 
Září 

učivo výstupy pomůcky 
Vlastnosti materiálu 
Pracovní operace a postupy 

Rozvíjení vlastností různých materiálů, dále své znalosti rozvíjí a 
využívá v praxi. 
Seznamování se s textilními materiály 
Navlékání a odměřování návleku, uzlík, sešívání pomocí zadního a 
jednoduchého předního stehu. 
Dodržování a upevňování  správných návyků organizace, hygieny a 
bezpečnosti práce. 
Určování vhodného materiálu na daný výrobek. 

Předlohy, šablony, barevný 
papír, lepidlo, nůžky, noviny, 
látka, jehla, nit, vata 

 
Říjen 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní pomůcky a nástroje 
 

Prohlubování  vědomostí o nových pracovních pomůckách a 
nástrojích. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Bezpečné zacházení s nástroji, pomůckami a materiálem. 

Barevný, průklepový papír, 
lepidlo, nůžky,  podzimní 
přírodniny, špejle, hřebík, 
předlohy,Pl 9 

 
    Listopad 

učivo výstupy pomůcky 
Pracovní operace a postupy 
 
 

Prohlubování  vědomostí o nových pracovních pomůckách a 
nástrojích. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
Bezpečné zacházení s nástroji, pomůckami a materiálem. 

 Barevný papír, předlohy, 
lepidlo, nůžky,  

 
 

Prosinec 
učivo výstupy pomůcky 

Lidové zvyky a tradice 
 

Prohlubování si vědomostí o lidových zvycích. 
Podílení se na výrobě jednoduchých dekorací při vánoční výzdobě. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 
 

Předlohy, šablonky, barevný 
papír, čtvrtky, lepidlo, nůžky,  
PL 7, 8 



 
Leden 

učivo výstupy pomůcky 
Práce s návodem, předlohou, 
náčrtem 
-přišívání knoflíků/ obrázek-2 
hodiny/ 
 
 
 

Rozlišování rubu a líce látky. 
Navlékání a odměřování návleku, uzlík.  
Zvládání přišití jednoduchého knoflíku 
Zvládání zásad slušného chování při stolování. 
Provedení úpravu stolu pro všední i sváteční stolování. 

Barevný papír, vata, látka, 
jehla, nit, věci na stolování, PL 
9 

 
 
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, SEVA, práce s dalšími stavebnicemi. 
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při montáži a demontáži. 
Práce podle předlohy, plánku, návodu, sestavování jednoduchých 
modelů, provádění demontáže. 
Sestavování modelů i bez předlohy. 

Plastové stavebnice 

 
 

    Březen 
učivo výstupy pomůcky 

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

Kraslice, krepový papír, 
předlohy, drobný a přírodní 
materiál 

 
 
 
 
 



Duben 
učivo výstupy pomůcky 

Pěstování pokojových květin 
 
 

Pečování o nenáročné pokojové rostliny ve třídě ( zalévá, otírá listy, kypří 
půdu, rosí ). 
Přesazování a hnojení pokojových květin. 
Jednoduchými postupy vytváření předmětů z různých materiálů. 

Květiny, zemina, barevné 
papíry, krabice od vajíček, 
vlnitá lepenka, klacíky, Amos 
1  2006,   

 
 
Květen 

učivo výstupy pomůcky 
Pěstitelské práce 
-práce na pozemku-příprava 
záhonků, setí 
 

Pozorování vhodných podmínek pro život rostlin, určení vhodného 
nástroje a náčiní. 
Provádění pozorování přírody během všech ročních období. 
Připravování půdy pro setí a sázení, určení, co se sází a co seje. 
Zvládání přípravy jednoduché svačiny. 
Upevňování hygienických návyků před a při stolování. 
Seznamování se s způsoby uchovávání a skladování potravin. 

Zahradnické nářadí, věci na 
stolování, bavlnka, nůžky, PL 
19 
 
 
 
 

 
 
 
 
Červen 

učivo výstupy pomůcky 
Pěstování rostlin 
 
 

Zvládání základních činností práce s materiálem tj. skládání, ohýbání, 
střihání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování. 
Vytváření si kladného vztahu k práci své a ostatních. 
V praxi vyzkoušení pěstování jednoduchých rostlin. 
Rozeznávání nejznámějších semen plodů tj. čočka, hrách, fazole, 
kukuřice, mák. 
Okopávání, pletí rostlin. 
Provádění exkurze na pozemku v různých ročních obdobích. 

Zahradnické nářadí, barevný 
papír, předloha, lepidlo, nůžky, 
PL 14, 20 

 
 

 
 


