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Pracovní činnosti pro 7., 8. a 9. ročník (chlapci) 

Září: 

Seznámení s učivem, poučení o bezpečnosti a hygieně 

Práce na školním pozemku – rytí, sklizeň jablek 

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 

Říjen: 

Sběr šípků 

Práce s papírem (např. výroba papírového draka) 

Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody 

Příprava pokrmu (např. guláš) 

Listopad: 

Volba povolání, pracovní příležitosti, dotazníky 

Pěstování vybraných druhů zeleniny 

Práce se dřevem 

Práce s počítačem, vyhledávání informací na internetu 

Prosinec: 

Výrobky s vánočními motivy 

Vánoční cukroví, bramborový salát 
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Leden: 

Ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování 

Trh práce, povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků a pracovních činností    

Chlebíčky, jednohubky, pomazánky 

Stravovací návyky, jednoduché prostírání a chování u stolu 

Únor: 

Práce se dřevem 

Zeleninové saláty 

Výzdoba sálu Úřadu Městyse Šatov na školní ples 

Březen: 

Zdravý životní styl 

Jablečný štrúdl 

Výroba dřevěných cedulek na školní záhony 

Práce na školním pozemku – příprava záhonů 

Duben: 

Velikonoční pomlázka 

Práce na školním pozemku – setí, péče o záhon 

Montáž a demontáž pneumatiky jízdního kola 
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Příprava pokrmu (např. řízky) 

Květen: 

Exkurze do výrobního podniku (Znovín Šatov) 

Práce na školním pozemku – úprava záhonků, pletí, zalévání 

Podnikání a jeho druhy 

Příprava pokrmu a zdravý životní styl 

Červen: 

Práce na školním pozemku 

Úprava okolí školy 

Léčivé rostliny a bylinky 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Vede k porozumění sobě samotnému a druhým lidem. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Vytváří si pozitivní vztah k domovu a vlasti. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Napomáhá zvládání vlastního chování, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vede žáka k pochopení složitostí vztahů člověka a životního prostředí, k aktivní účasti při ochraně a utváření životního prostředí. 
Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Akceptuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti. 
Znalost rozdílů vede k toleranci a výhodě jejich uplatnění na evropském trhu práce. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
Přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Umí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z prostředí. 
Využívá médií jako zdroje informací, které může využít jako prostředek k osobnímu růstu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
Komunikace a spolupráce v týmu. 
Stanovení cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti. 
Faktory ovlivňující spolupráci v týmu. 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení: 

Žák vybírá a využívá pro efektivní práci vhodné způsoby, metody a strategie 

Žák plánuje, organizuje a řídí vlastní práci 

Má pozitivní vztah k práci, umí překonávat překážky 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák samostatně řeší problémy, respektuje názory druhých 

Kompetence komunikativní: 

Žák umí spolupracovat s ostatními lidmi 

Žák naslouchá druhým, umí obhájit svůj názor 

Kompetence sociální a personální: 

Žák účinně spolupracuje ve skupině 

Žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

Kompetence občanské: 

Žák respektuje názory druhých lidí 

Žák chápe základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

Kompetence pracovní: 

Žák rozvíjí své podnikatelské myšlení 

Využívá znalosti a dovednosti k přípravě na budoucí povolání 

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Dodržuje vymezená pravidla. Chrání své zdraví i zdraví druhých. 


