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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: TECHNICKÉ PRÁCE 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu „Technické práce“  je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru „Člověk a svět  

práce“ pro 2. stupeň ze vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, tematického okruhu „Práce s technickými materiály“. Vyučovací 

předmět umožňuje žákovi poznávat různé materiály a jejich vlastnosti s důrazem na možnosti různých forem jejich využití v 

praktickém životě, rozvíjí dovednosti pracovat, spolehlivě pozorovat, vyvozovat závěry. Učí žáka  rozlišovat příčiny dějů, souvislosti 

a vztahy mezi nimi, předvídat je a ovlivňovat, a to převážně v souvislosti s řešením praktických problémů. 

 

Časová dotace:     

6. ročník –  0 hodina    

7. ročník –  0 hodina   

8. ročník –  1 hodina    

9. ročník –  1 hodina  

  

Organizace výuky: 
Předmět  je do rozvrhu začleněn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou za 14 dní ve skupině maximálně 16 žáků. 

Předmět si mohou zvolit žáci 8. a 9. ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně dílen. 

 

Řád dílny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Viz. předmět Svět práce – Práce s technickými materiály 

 

Průřezová témata  
Viz. předmět Svět práce – Práce s technickými materiály 

 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Technické práce 

8. a 9. ročník 

 

Výstupy z RVP:  
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň  

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne 

první pomoc při úrazu 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci, zásady bezpečnosti s nástroji a nářadím 

- osvojí si  a prakticky užívá druhy čar, měřítko 

v technickém výkresu a základy kótování  

- prakticky užívá základní technickou dokumentaci 

výrobku 

Bezpečnost práce a hygiena při 

práci 

 

Základy technického kreslení, 

opakování učiva  5 a 6. ročníku 

září  

(2 hodiny) 

 
PŘ – biologie člověka 

F – měření délky 

M – geometrické 

útvary, jednotky délky, 

zaokrouhlování 

 

 

- provádí jednoduché práce se dřevem od 

přípravných operací až po dokončující úpravy 

v jejich logické návaznosti 

- umí použít vhodně zvolený spojovací materiál na 

spojování jednotlivých částí materiálu včetně 

jejich demontáže 

Zpracování dřeva 

- orýsování, dlabání, 

hoblování, lepení, 

povrchová úprava, 

doplnění znalostí a 

dovedností o dalších 

způsobech ručního 

opracování dřeva  

- výrobek: podložka, 

plátovaný rámeček  

září – prosinec 

(10 hodin) 

 
F – měření délky, třecí 

síla, páka, vnitřní 

energie tělesa 

M – zaokrouhlování 

Z – orientace na mapě 

PŘ – les 

Ch – rozpouštědla a 

roztoky 

 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8 
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- zná základní druhy a vlastnosti kovů 

- provádí jednoduché práce s tenčím drátem a 

plechem od přípravných operací až po dokončující 

úpravy 

- dodržuje zvýšené nároky na bezpečnost při práci 

Zpracování kovu 

- orýsování, řezání, pilování, 

vrtání, střihání, složitější 

tvarování plechu, 

povrchová úprava  

- výrobek: úhelník, plechová 

krabička 

leden – únor 

(6 hodin) 
 

F- změny skupenství 

látek, teplota tání, 

měření délky, třecí síla, 

tlak, páka 

M -zaokrouhlování 

PŘ - suroviny 

Ch - výroba železa a 

oceli, prvky, sloučeniny 

OSV 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8 

- má povědomí o běžných druzích plastů a jejich 

základních vlastnostech 

- provádí jednoduché práce s plasty od 

přípravných po koncové v jejich logické 

návaznosti 

Zpracování plastů 

- orýsování, řezání, pilování, 

vrtání, tepelné zpracování, 

lepení 

- výrobek: věšáček, přívěsky 

březen – duben 

(5 hodin) 

 
F- měření délky, třecí 

síla, tlak,  vnitřní 

energie tělesa 

Ch - vlastnosti a užití 

plastů 

Př - ochrana životního 

prostředí 

M  - zaokrouhlování 

OSV 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8 

- sestaví a zapojí jednoduchý elektrotechnický 

obvod 

- seznámí se s montáží základních obvodů 

elektrické instalace v domácnosti 

- zjišťuje a odstraňuje drobné poruchy elektrické 

montáže v domácnosti 

Základy elektrotechniky 

 

květen – červen 

(4 hodiny) 

 
F- elektrické jevy 

OSV 1.1, 1.6, 1,7 

 Výrobek na přání červen OSV 1.5 

 


